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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 932) 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) 

Art. 2. 

§ 1. Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości wykonują sędziowie. 

§ 1a. [W sądach rejonowych zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości wykonują także 

asesorzy sądowi, którym powierzono pełnienie obowiązków sędziego, z wyłączeniem:] 

<W sądach rejonowych zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości wykonują także 

asesorzy sądowi, z wyłączeniem:> 

1)   stosowania tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym wobec 

zatrzymanego przekazanego do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie 

tymczasowego aresztowania; 

2)   rozpoznawania zażaleń na postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub 

dochodzenia, na postanowienia o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia i na 

postanowienia o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw; 

[3)   rozstrzygania spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.] 

<3) rozstrzygania spraw, o których mowa w art. 12 pkt 3.> 

§ 2. Zadania z zakresu ochrony prawnej, inne niż wymiar sprawiedliwości, wykonują w 

sądach referendarze sądowi i starsi referendarze sądowi. Ilekroć w przepisach jest mowa o 

referendarzach sądowych, rozumie się przez to także starszych referendarzy sądowych. 

§ 2a. Zadania, o których mowa w § 2, mogą wykonywać asesorzy sądowi. Zadania te mogą 

wykonywać również sędziowie, jeżeli ich wykonywanie przez referendarzy sądowych lub 

asesorów sądowych nie jest możliwe. 

§ 3. (uchylony). 

Art. 11. 

§ 1. Sądy dzielą się na wydziały. 
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§ 2. Wydziałem kieruje przewodniczący wydziału, którym jest prezes albo wiceprezes sądu 

lub inny sędzia. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, biorąc pod uwagę racjonalne 

wykorzystanie kadr sądownictwa powszechnego oraz potrzeby wynikające z obciążenia 

zadaniami, funkcję przewodniczącego wydziału można powierzyć asesorowi sądowemu. 

[§ 2a. Przewodniczącym wydziału ksiąg wieczystych oraz wydziału gospodarczego do spraw 

rejestru zastawów jest referendarz sądowy. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, 

biorąc pod uwagę racjonalne wykorzystanie kadr sądownictwa powszechnego oraz 

potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami, funkcję przewodniczącego wydziału ksiąg 

wieczystych można powierzyć sędziemu. 

§ 3. Funkcję przewodniczącego wydziału w sądzie apelacyjnym i okręgowym powierza prezes 

tego sądu, a w sądzie rejonowym, na wniosek prezesa tego sądu, prezes przełożonego 

sądu okręgowego. Przed powierzeniem funkcji przewodniczącego wydziału prezes zasięga 

opinii właściwego kolegium sądu.] 

<§ 2a. Przewodniczącym wydziału ksiąg wieczystych, wydziału gospodarczego do spraw 

rejestru zastawów oraz wydziału gospodarczego do spraw Krajowego Rejestru 

Sądowego jest referendarz sądowy. 

§ 3. Funkcję przewodniczącego wydziału powierza prezes sądu. Przed powierzeniem 

funkcji przewodniczącego wydziału w sądzie apelacyjnym prezes sądu zasięga opinii 

kolegium sądu apelacyjnego. Przed powierzeniem funkcji przewodniczącego 

wydziału w sądzie okręgowym i rejonowym prezes sądu zasięga opinii kolegium sądu 

okręgowego.> 

§ 3a. Funkcję przewodniczącego wydziału powierza się na czas określony, nie dłuższy niż 

trzy lata. Zwolnienie z funkcji przewodniczącego wydziału, przed upływem tego okresu, 

może nastąpić po zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu. Przed zasięgnięciem 

opinii prezes sądu poucza o możliwości złożenia wyjaśnień na piśmie, w terminie siedmiu 

dni od dnia otrzymania pouczenia. Posiedzenie kolegium odbywa się nie wcześniej niż po 

wpłynięciu wyjaśnień lub bezskutecznym upływie terminu do ich złożenia. 

§ 3b. W przypadku łączenia funkcji przewodniczącego wydziału z funkcją prezesa albo 

wiceprezesa sądu, funkcję przewodniczącego wydziału powierza się na okres 

odpowiadający kadencji prezesa albo wiceprezesa sądu. 

§ 4. (uchylony). 

§ 5. Prezes sądu może powierzyć sędziemu funkcję zastępcy przewodniczącego wydziału, 

jeżeli przemawiają za tym wielkość lub zakres zadań wydziału. W wydziale ksiąg 
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wieczystych oraz wydziale gospodarczym do spraw rejestrowych funkcję zastępcy 

przewodniczącego wydziału powierza się referendarzowi sądowemu. Przepisy § 3 i 3a 

stosuje się odpowiednio. 

[Art. 12. 

§ 1. Sąd rejonowy dzieli się na wydziały: 

1)   cywilny - do spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, 

spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób 

uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz 

spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw; 

2)   karny - do spraw z zakresu prawa karnego. 

§ 1a. W sądzie rejonowym może zostać utworzony wydział: 

1)   rodzinny i nieletnich - do spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw 

dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych 

od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących 

do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw; 

2)   pracy, ubezpieczeń społecznych albo pracy i ubezpieczeń społecznych - do spraw 

odpowiednio z zakresu prawa pracy lub z zakresu ubezpieczeń społecznych; 

3)   gospodarczy - do spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa 

gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie 

odrębnych ustaw; 

4)   ksiąg wieczystych - do prowadzenia ksiąg wieczystych. 

§ 1b. Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, spraw 

gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących 

do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw lub prowadzenie ksiąg 

wieczystych, należących do właściwości sądu rejonowego, w którym nie utworzono 

wydziału do tych spraw, Minister Sprawiedliwości przekazuje innemu sądowi 

rejonowemu, w trybie określonym w art. 20. 

§ 2. (uchylony). 

§ 3. (uchylony). 

§ 4. (uchylony). 

§ 5. (uchylony).] 

<Art. 12. 

W sądzie rejonowym można tworzyć wydziały: 
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1)  cywilny – do spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, 

spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób 

uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz 

spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw; 

2)  karny – do spraw z zakresu prawa karnego; 

3)  rodzinny i nieletnich – do spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw 

dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób 

uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz 

spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw; 

4)  pracy, ubezpieczeń społecznych albo pracy i ubezpieczeń społecznych – do spraw 

odpowiednio z zakresu prawa pracy lub z zakresu ubezpieczeń społecznych; 

5)  gospodarczy – do spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa 

gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie 

odrębnych ustaw; 

6)  ksiąg wieczystych – do prowadzenia ksiąg wieczystych.> 

 

[Art. 16. 

§ 1. Sąd okręgowy dzieli się na wydziały: 

1)   cywilny - do spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, 

spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków 

odurzających i psychotropowych, spraw należących do sądu opiekuńczego na 

podstawie odrębnych ustaw oraz spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych 

nieletnich; 

2)   karny - do spraw z zakresu prawa karnego oraz spraw zgodności z prawdą 

oświadczeń lustracyjnych. 

§ 2. (uchylony). 

§ 3. (uchylony). 

§ 4. (uchylony). 

§ 4a. W sądzie okręgowym może zostać utworzony wydział: 

1)   pracy, ubezpieczeń społecznych albo pracy i ubezpieczeń społecznych - do spraw 

odpowiednio z zakresu prawa pracy lub z zakresu ubezpieczeń społecznych; 
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2)   gospodarczy - do spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa 

gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie 

odrębnych ustaw; 

3)   
(1)

 kontroli danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych - do spraw 

związanych z kontrolą pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i 

internetowych przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczną, 

Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służbę Ochrony Państwa, Służbę Celno-Skarbową i 

Biuro Nadzoru Wewnętrznego. 

§ 4b. Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych oraz spraw 

gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących 

do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw, należących do właściwości sądu 

okręgowego, w którym nie utworzono odrębnego wydziału do tych spraw, Minister 

Sprawiedliwości przekazuje innemu sądowi okręgowemu, działającemu na obszarze tej 

samej apelacji, w trybie określonym w art. 20. 

§ 5. (uchylony). 

§ 6. Minister Sprawiedliwości, w drodze zarządzenia, wskazuje wydział sądu okręgowego 

rozpoznający środki odwoławcze w elektronicznym postępowaniu upominawczym.] 

 

<Art. 16. 

§ 1. W sądzie okręgowym można tworzyć wydziały: 

1)  cywilny – do spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, 

spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków 

odurzających i psychotropowych, spraw należących do sądu opiekuńczego na 

podstawie odrębnych ustaw oraz spraw dotyczących demoralizacji i czynów 

karalnych nieletnich; 

2)  karny – do spraw z zakresu prawa karnego oraz spraw zgodności z prawdą 

oświadczeń lustracyjnych; 

3)  pracy, ubezpieczeń społecznych albo pracy i ubezpieczeń społecznych – do spraw 

odpowiednio z zakresu prawa pracy lub z zakresu ubezpieczeń społecznych; 

4)  gospodarczy – do spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa 

gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie 

odrębnych ustaw; 
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5) kontroli danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych – do spraw 

związanych z kontrolą pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i 

internetowych przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż 

Graniczną, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służbę Ochrony Państwa, Służbę 

Celno-Skarbową i Biuro Nadzoru Wewnętrznego. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości, w drodze zarządzenia, wskazuje wydział sądu 

okręgowego rozpoznający środki odwoławcze w elektronicznym postępowaniu 

upominawczym.> 

Art. 20. 

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, w drodze 

rozporządzeń: 

[1)   tworzy i znosi sądy oraz ustala ich siedziby i obszary właściwości,] 

<1) tworzy i znosi sądy oraz ustala ich siedziby, obszary właściwości i zakres 

rozpoznawanych przez nie spraw,> 

2)   może przekazać jednemu sądowi okręgowemu rozpoznawanie spraw z zakresu prawa 

pracy lub ubezpieczeń społecznych z właściwości lub części obszarów właściwości 

innych sądów okręgowych, działających na obszarze tej samej apelacji, a jednemu 

sądowi rejonowemu - rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń 

społecznych z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów 

rejonowych, działających w tym samym okręgu sądowym, 

3)   może przekazać jednemu sądowi okręgowemu rozpoznawanie spraw gospodarczych 

oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, należących do sądu 

gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw, z właściwości lub części obszarów 

właściwości innych sądów okręgowych, działających na obszarze tej samej apelacji, a 

jednemu sądowi rejonowemu - rozpoznawanie spraw gospodarczych oraz innych 

spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, należących do sądu gospodarczego 

na podstawie odrębnych ustaw, z właściwości lub części obszarów właściwości innych 

sądów rejonowych, 

4)   może przekazać jednemu sądowi okręgowemu rozpoznawanie spraw zgodności z 

prawdą oświadczeń lustracyjnych z właściwości innych sądów okręgowych, 

działających na obszarze tej samej apelacji, 

5)   może przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawanie spraw z zakresu prawa 

rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych 
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nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i 

psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie 

odrębnych ustaw, z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów 

rejonowych, działających w tym samym okręgu sądowym, 

6)   może przekazać jednemu sądowi rejonowemu prowadzenie ksiąg wieczystych z 

właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów rejonowych, działających 

w tym samym okręgu sądowym, 

7)   może przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawanie spraw w 

elektronicznym postępowaniu upominawczym z właściwości innych sądów 

rejonowych, 

8)   może przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawanie wniosków o nadanie 

klauzuli wykonalności decyzjom wydanym przez Radę, Komisję Europejską, 

Europejski Bank Centralny, Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 

oraz wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z właściwości innych 

sądów rejonowych, 

9)    wyznacza jeden sąd okręgowy właściwy do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony 

unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych (sąd unijnych znaków 

towarowych i wzorów wspólnotowych) 

- kierując się potrzebą zapewnienia racjonalnej organizacji sądownictwa, przez 

dostosowanie liczby sądów, ich wielkości i obszarów właściwości do zakresu 

obciążenia wpływem spraw, a także uwzględniając ekonomię postępowania 

sądowego, w celu zagwarantowania realizacji prawa obywatela do rozpoznania jego 

sprawy w rozsądnym terminie. 

Art. 22a. 

§ 1. [Prezes sądu apelacyjnego w sądzie apelacyjnym, a prezes sądu okręgowego w sądzie 

okręgowym i sądach rejonowych, działających w okręgu sądowym, ustala, po zasięgnięciu 

opinii kolegium właściwego sądu, najpóźniej do końca listopada każdego roku, podział 

czynności, który określa:] 

<Prezes sądu apelacyjnego w sądzie apelacyjnym po zasięgnięciu opinii kolegium 

sądu apelacyjnego, prezes sądu okręgowego w sądzie okręgowym po zasięgnięciu 

opinii kolegium sądu okręgowego a prezes sądu rejonowego w sądzie rejonowym po 

zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu okręgowego ustalają, najpóźniej do 

końca listopada każdego roku, podział czynności, który określa:> 
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1)   przydział sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych do wydziałów sądu, 

2)   zakres obowiązków sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych i sposób ich 

uczestniczenia w przydziale spraw, 

3)   plan dyżurów oraz zastępstw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych 

- przy uwzględnieniu specjalizacji sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w 

rozpoznawaniu poszczególnych rodzajów spraw, konieczności zapewnienia właściwego 

rozmieszczenia sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w wydziałach sądu 

i równomiernego rozłożenia ich obowiązków oraz potrzeby zagwarantowania sprawnego 

postępowania sądowego. 

§ 1a. Asesorów sądowych przydziela się do wydziałów, zgodnie z wyborem dokonanym w 

trybie art. 33a ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i 

Prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 146 i 1139). 

§ 2. Do wydziału ksiąg wieczystych oraz wydziału gospodarczego do spraw rejestru 

zastawów przydziela się wyłącznie referendarzy sądowych, chyba że nie jest to możliwe. 

§ 3. Jeżeli do wydziałów, o których mowa w § 2, przydzielono wyłącznie referendarzy 

sądowych, czynności, do których referendarze nie są uprawnieni, włącza się do zakresu 

obowiązków sędziów i asesorów sądowych orzekających w innych wydziałach. 

§ 4. Prezes sądu może ustalić nowy podział czynności w całości lub części w każdym czasie, 

jeżeli przemawiają za tym względy, o których mowa w § 1. [W przypadku asesorów 

sądowych, o których mowa w § 1a, zmiana zakresu obowiązków skutkująca 

przeniesieniem do innego wydziału sądu jest możliwa w przypadkach szczególnie 

uzasadnionych, nie wcześniej niż po upływie roku służby i tylko raz w okresie powierzenia 

pełnienia obowiązków sędziego.] <W przypadku asesorów sądowych, o których mowa 

w § 1a, zmiana zakresu obowiązków skutkująca przeniesieniem do innego wydziału 

sądu jest możliwa w przypadkach szczególnie uzasadnionych, nie wcześniej jednak 

niż po upływie roku służby i tylko raz.> 

§ 4a. Przeniesienie sędziego do innego wydziału wymaga zgody sędziego. 

§ 4b. Nie wymaga zgody sędziego przeniesienie go do innego wydziału, jeżeli: 

1)   przeniesienie następuje do wydziału, w którym rozpoznaje się sprawy z tego samego 

zakresu; 

2)   żaden inny sędzia w wydziale, z którego następuje przeniesienie, nie wyraził zgody na 

przeniesienie; 

3)   przenoszony sędzia jest przydzielony do wydziału, o którym mowa w § 2. 
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§ 4c. Przepisów § 4b pkt 1 i 2 nie stosuje się do sędziego, którego w okresie trzech lat 

przeniesiono do innego wydziału bez jego zgody. Przy przeniesieniu sędziego do innego 

wydziału bez jego zgody w przypadku, o którym mowa w § 4b pkt 2, bierze się pod 

uwagę w szczególności staż pracy sędziów w wydziale, z którego następuje przeniesienie. 

[§ 5. Sędzia lub asesor sądowy, w przypadku zmiany podziału czynności skutkującej zmianą 

zakresu jego obowiązków, w szczególności przeniesieniem do innego wydziału sądu, może 

odwołać się do kolegium sądu apelacyjnego, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania 

nowego zakresu obowiązków. 

§ 6. Kolegium sądu niezwłocznie podejmuje uchwałę uwzględniającą albo oddalającą 

odwołanie sędziego lub asesora sądowego, mając na uwadze względy, o których mowa w 

§ 1. Przed podjęciem uchwały kolegium wysłucha sędziego lub asesora sądowego, jeżeli 

odwołanie zawiera taki wniosek i sędzia lub asesor sądowy mogą stawić się na 

posiedzenie kolegium. Do czasu podjęcia uchwały sędzia lub asesor sądowy wykonuje 

obowiązki dotychczasowe.] 

<§ 5. Sędzia lub asesor sądowy, któremu zmieniono podział czynności w sposób 

skutkujący zmianą zakresu jego obowiązków, w szczególności przeniesieniem do 

innego wydziału sądu, może odwołać się do Krajowej Rady Sądownictwa w terminie 

siedmiu dni od dnia otrzymania nowego zakresu obowiązków. Odwołanie nie 

przysługuje w przypadku: 

1) przeniesienia do wydziału, w którym rozpoznaje się sprawy z tego samego zakresu; 

2) powierzenia obowiązków w tym samym wydziale na zasadach obowiązujących 

pozostałych sędziów, a w szczególności odwołania przydziału do sekcji lub innej 

formy specjalizacji. 

§ 6. Odwołanie, o którym mowa w § 5, wnosi się za pośrednictwem prezesa sądu, który 

dokonał podziału czynności objętego odwołaniem. Prezes sądu przekazuje odwołanie 

Krajowej Radzie Sądownictwa w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania wraz ze 

stanowiskiem w sprawie. Krajowa Rada Sądownictwa podejmuje uchwałę 

uwzględniającą albo oddalającą odwołanie sędziego, mając na uwadze względy, o 

których mowa w § 1. Uchwała Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie odwołania, o 

którym mowa w § 5, nie wymaga uzasadnienia. Od uchwały Krajowej Rady 

Sądownictwa odwołanie nie przysługuje. Do czasu podjęcia uchwały sędzia lub 

asesor sądowy wykonuje obowiązki dotychczasowe.> 
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Art. 28. 

§ 1. Kolegium sądu apelacyjnego składa się z pięciu członków, wybieranych przez zebranie 

sędziów sądu apelacyjnego spośród sędziów tego sądu, a także z prezesa sądu 

apelacyjnego. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym; do ważności wyborów 

wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej połowy wszystkich członków zebrania. 

§ 1a. 
(8)

 Każdemu z sędziów biorących udział w wyborach, o których mowa w § 1, 

przysługuje jeden głos. W skład kolegium wybrani zostają sędziowie, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych na co najmniej 

dwóch kandydatów, pierwszeństwo przysługuje sędziemu z najdłuższym stażem pracy na 

stanowisku sędziego. 

§ 2. Przewodniczącym kolegium sądu apelacyjnego jest prezes tego sądu, a w razie jego 

nieobecności - najstarszy służbą członek kolegium. 

§ 3. Kadencja kolegium sądu apelacyjnego trwa trzy lata. 

§ 4. Uchwały zapadają większością głosów. Do podjęcia uchwał jest wymagana obecność co 

najmniej połowy wszystkich członków kolegium sądu apelacyjnego. Prezes sądu nie 

bierze udziału w podejmowaniu uchwał w przypadku wyrażania przez kolegium opinii w 

sprawach, w których decyzje należą do jego kompetencji. W przypadku równej liczby 

głosów, przesądza głos najstarszego służbą członka kolegium. 

§ 5. Głosowanie jest tajne, jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych członków 

kolegium sądu apelacyjnego. 

<§ 5a. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący kolegium może zarządzić 

przeprowadzenie głosowania w trybie obiegowym. 

§ 5b. W przypadku przeprowadzania głosowania w trybie obiegowym nie można 

zarządzić głosowania tajnego. 

§ 5c. Głosowanie w trybie obiegowym jest ważne, jeżeli w terminie wyznaczonym na 

zajęcie stanowiska głos odda co najmniej połowa członków kolegium. 

§ 5d. Głosowania w trybie obiegowym nie przeprowadza się, jeżeli sprzeciw zgłosi 

chociażby jeden z członków kolegium.> 

§ 6. Kolegium sądu apelacyjnego zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

raz na kwartał. Posiedzenia kolegium zwołuje prezes sądu apelacyjnego z własnej 

inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej liczby członków kolegium. 

§ 7. W posiedzeniach kolegium sądu apelacyjnego uczestniczy z głosem doradczym dyrektor 

sądu apelacyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 29 § 1 pkt 3. 
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§ 8. Kadencja członka kolegium wygasa przed jej upływem w przypadku: 

1)   rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego; 

2)   przejścia albo przeniesienia sędziego w stan spoczynku; 

3)   przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe albo powołania na inne stanowisko 

sędziowskie; 

4)   złożenia przez sędziego rezygnacji z członkostwa w kolegium. 

§ 9. W przypadkach, o których mowa w § 8, przeprowadza się wybory uzupełniające. 

Kadencja nowo wybranego członka trwa do czasu upływu kadencji pozostałych członków 

kolegium. 

Art. 30. 

§ 1. 
(9)

 Kolegium sądu okręgowego składa się z: 

1)   prezesa sądu okręgowego; 

2)   najstarszego służbą wiceprezesa sądu okręgowego; 

3)   przedstawicieli sądów rejonowych z obszaru właściwości sądu okręgowego, 

wybranych przez zebrania sędziów spośród sędziów danego sądu rejonowego, po 

jednym z każdego sądu rejonowego; 

4)   dwóch przedstawicieli sądu okręgowego wybranych przez zebranie sędziów spośród 

sędziów tego sądu. 

[§ 2. Do kolegium sądu okręgowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 28.] 

<§ 2. Do kolegium sądu okręgowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 28, z tym że 

przewodniczącym kolegium sądu okręgowego jest prezes tego sądu, a w razie jego 

nieobecności – najstarszy służbą wiceprezes sądu okręgowego.> 

 

Art. 33. 

§ 1. Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji składa się z sędziów sądu apelacyjnego, 

przedstawicieli sędziów sądów okręgowych działających na obszarze apelacji, w liczbie 

odpowiadającej liczbie sędziów sądu apelacyjnego, oraz przedstawicieli sędziów sądów 

rejonowych działających na obszarze apelacji, w tej samej liczbie. Liczbę przedstawicieli 

sędziów poszczególnych sądów okręgowych oraz liczbę przedstawicieli sędziów sądów 

rejonowych, działających w poszczególnych okręgach sądowych, ustala kolegium sądu 

apelacyjnego, proporcjonalnie do liczby sędziów, odpowiednio, w danym sądzie 

okręgowym lub w sądach rejonowych działających w danym okręgu. 
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§ 2. Przewodniczącym zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji jest prezes sądu 

apelacyjnego. W razie nieobecności prezesa sądu obowiązki przewodniczącego pełni 

najstarszy służbą wiceprezes sądu apelacyjnego. 

§ 2a. Zgromadzeniu ogólnemu sędziów apelacji, na którym ma być wyrażona opinia o 

informacji rocznej o działalności sądów, o której mowa w art. 37h § 1, przewodniczy 

sędzia wybrany na tym zgromadzeniu. 

§ 3. Członkowie zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji są obowiązani brać udział w 

posiedzeniach zgromadzenia. Delegowanie na podstawie art. 77 nie zwalnia członka 

zgromadzenia od tego obowiązku. 

§ 4. Sędziowie niebędący członkami zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji mogą brać 

udział w posiedzeniach zgromadzenia, bez prawa głosu i wyboru. 

[§ 5. Do podjęcia uchwał zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji jest wymagana obecność 

co najmniej połowy wszystkich członków zgromadzenia. Uchwały zapadają bezwzględną 

większością głosów. Głosowanie jest tajne w sprawach, o których mowa w art. 34 pkt 1, 2 

i 4 i art. 112 § 3, a ponadto jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych 

członków zgromadzenia.] 

<§ 5. Uchwały zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji zapadają bezwzględną 

większością głosów. Głosowanie jest tajne w sprawach, o których mowa w art. 34 pkt 

1 i 4, a ponadto jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych członków 

zgromadzenia.> 

§ 6. Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji zbiera się co najmniej raz w roku; posiedzenia 

zgromadzenia zwołuje prezes sądu apelacyjnego z własnej inicjatywy lub na wniosek 

kolegium sądu apelacyjnego, kolegium sądu okręgowego, jednej piątej liczby członków 

zgromadzenia albo na wniosek Ministra Sprawiedliwości. O terminie zgromadzenia 

prezes sądu apelacyjnego zawiadamia z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, 

przedstawiając planowany porządek obrad, a jeżeli w porządku obrad przewidziano ocenę 

kandydatów na stanowiska sędziowskie, jednocześnie zarządza wyłożenie sporządzonych 

ocen kwalifikacji kandydatów w sekretariacie prezesa sądu apelacyjnego oraz w 

sekretariatach prezesów sądów okręgowych na obszarze apelacji, do zapoznania się przez 

członków zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji. 

§ 7. Przedstawicieli sędziów sądów okręgowych oraz przedstawicieli sędziów sądów 

rejonowych wybierają, na okres trzech lat, zgromadzenia ogólne sędziów okręgu z 

obszaru apelacji. 
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§ 8. Kadencja członka zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji wygasa w przypadku: 

1)   rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego; 

2)   przejścia albo przeniesienia sędziego w stan spoczynku; 

3)   przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe albo powołania na inne stanowisko 

sędziowskie; 

4)   złożenia przez sędziego, o którym mowa w § 7, rezygnacji z członkostwa w 

zgromadzeniu. 

§ 9. W przypadkach, o których mowa w § 8, przeprowadza się wybory uzupełniające. 

Kadencja nowo wybranego członka trwa do czasu upływu kadencji pozostałych 

wybranych członków zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji. 

§ 10. Jeżeli zgromadzenie ogólne sędziów apelacji, utworzone na podstawie § 1, miałoby 

liczyć więcej niż stu dwudziestu sześciu członków, jego funkcje wykonuje zgromadzenie 

przedstawicieli sędziów apelacji, w skład którego wchodzi czterdziestu przedstawicieli 

sędziów sądu apelacyjnego, czterdziestu przedstawicieli sędziów sądów okręgowych i 

czterdziestu przedstawicieli sędziów sądów rejonowych, działających na obszarze 

apelacji. Liczbę przedstawicieli sędziów poszczególnych sądów okręgowych oraz liczbę 

przedstawicieli sędziów sądów rejonowych, działających w poszczególnych okręgach 

sądowych, ustala kolegium sądu apelacyjnego, proporcjonalnie do liczby sędziów, 

odpowiednio, w danym sądzie okręgowym i w poszczególnych sądach rejonowych, 

działających w danym okręgu. 

§ 11. Do zgromadzenia przedstawicieli sędziów apelacji stosuje się odpowiednio przepisy § 

2-9, z tym że wyboru przedstawicieli sędziów sądu apelacyjnego dokonuje zebranie 

sędziów danego sądu apelacyjnego. 

§ 12. Wybory przedstawicieli, o których mowa w § 7 i 11, odbywają się w głosowaniu 

tajnym. Do ważności wyborów jest wymagany udział w głosowaniu co najmniej połowy 

wszystkich członków zgromadzenia lub zebrania. <W przypadku równej liczby głosów 

oddanych na co najmniej dwóch kandydatów pierwszeństwo przysługuje sędziemu z 

najdłuższym stażem pracy na stanowisku sędziego.> 

 

Art. 34. 

Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji realizuje zadania określone w ustawach, a w 

szczególności: 
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1)  opiniuje kandydatów na stanowiska sędziów sądu apelacyjnego oraz sędziów sądów 

okręgowych, działających na obszarze apelacji; 

[2)   wyraża opinię o kandydatach na prezesa sądu apelacyjnego;] 

3)   wyraża opinię o informacji rocznej o działalności sądów, o której mowa w art. 37h § 

1, sporządzonej przez prezesa sądu apelacyjnego; 

4)   wyraża opinię o rocznym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 31a § 2. 

 

Art. 35. 

§ 1. Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu składa się z sędziów sądu okręgowego oraz 

przedstawicieli sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym, w liczbie 

odpowiadającej liczbie sędziów sądu okręgowego. Liczbę przedstawicieli sędziów 

poszczególnych sądów rejonowych ustala kolegium sądu okręgowego, proporcjonalnie do 

liczby sędziów w danym sądzie. 

§ 2. (uchylony). 

§ 3. (uchylony). 

§ 4. Przewodniczącym zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu jest prezes sądu okręgowego. 

W razie nieobecności prezesa sądu obowiązki przewodniczącego pełni najstarszy służbą 

wiceprezes tego sądu. 

§ 5. Członkowie zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu są obowiązani brać udział w 

posiedzeniach zgromadzenia. Delegowanie do pełnienia czynności na podstawie art. 77 

nie zwalnia członka zgromadzenia od tego obowiązku. 

§ 6. Sędziowie niebędący członkami zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu mogą brać 

udział w posiedzeniu tego zgromadzenia, bez prawa głosu i wyboru. 

[§ 7. Do podjęcia uchwał zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu jest wymagana obecność 

co najmniej połowy wszystkich członków zgromadzenia. Uchwały zapadają bezwzględną 

większością głosów. Głosowanie jest tajne w sprawach, o których mowa w art. 24 § 1, art. 

33 § 7 i art. 58 § 2, a ponadto jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych 

członków zgromadzenia.] 

<§ 7. Uchwały zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu zapadają bezwzględną 

większością głosów. Głosowanie jest tajne w sprawach, o których mowa w art. 33 § 7 

i art. 58 § 2, a ponadto jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych 

członków zgromadzenia.> 
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§ 8. Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu zbiera się co najmniej raz w roku; posiedzenia 

zgromadzenia zwołuje prezes sądu okręgowego z własnej inicjatywy lub na wniosek 

prezesa sądu apelacyjnego, kolegium sądu okręgowego, jednej piątej liczby członków 

zgromadzenia albo na wniosek Ministra Sprawiedliwości. O terminie zgromadzenia 

prezes sądu okręgowego zawiadamia z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, 

przedstawiając planowany porządek obrad, a jeżeli w porządku obrad przewidziano ocenę 

kandydatów na stanowiska sędziowskie, jednocześnie zarządza wyłożenie sporządzonych 

ocen kwalifikacji kandydatów w sekretariacie prezesa sądu okręgowego oraz w 

sekretariatach prezesów sądów rejonowych w okręgu sądowym, do zapoznania się przez 

członków zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu. 

§ 8a. Przedstawicieli sędziów sądów rejonowych wybierają, na okres trzech lat, zebrania 

sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym. 

§ 8b. Wybory przedstawicieli, o których mowa w § 8a, odbywają się w głosowaniu tajnym. 

Do ważności wyborów jest wymagany udział w głosowaniu co najmniej połowy 

wszystkich członków zebrania. 

§ 8c. Kadencja członka zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu wygasa przed jej upływem w 

przypadku: 

1)   rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego; 

2)   przejścia albo przeniesienia sędziego w stan spoczynku; 

3)   przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe albo powołania na inne stanowisko 

sędziowskie; 

4)   złożenia przez sędziego, o którym mowa w § 8a, rezygnacji z członkostwa w 

zgromadzeniu. 

§ 8d. W przypadkach, o których mowa w § 8c, przeprowadza się wybory uzupełniające. 

Kadencja nowo wybranego członka trwa do czasu upływu kadencji pozostałych 

wybranych członków zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu. <W przypadku równej 

liczby głosów oddanych na co najmniej dwóch kandydatów pierwszeństwo 

przysługuje sędziemu z najdłuższym stażem pracy na stanowisku sędziego.> 

§ 9. Jeżeli zgromadzenie ogólne sędziów okręgu, utworzone na podstawie § 1, miałoby liczyć 

więcej niż stu dwudziestu sześciu członków, jego funkcje wykonuje zgromadzenie 

przedstawicieli sędziów okręgu, w skład którego wchodzi sześćdziesięciu przedstawicieli 

sędziów sądu okręgowego i sześćdziesięciu przedstawicieli sędziów sądów rejonowych, 

działających w okręgu sądowym. Liczbę przedstawicieli sędziów poszczególnych sądów 
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ustala kolegium sądu okręgowego, proporcjonalnie do liczby sędziów w danym sądzie. 

Przepisy § 4-8d stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 36a. 

§ 1. Zebranie sędziów danego sądu składa się z wszystkich sędziów tego sądu. Zebraniu 

przewodniczy prezes sądu. W razie nieobecności prezesa sądu obowiązki 

przewodniczącego zebrania pełni najstarszy służbą wiceprezes sądu, a jeżeli w sądzie nie 

został powołany wiceprezes sądu - najstarszy służbą przewodniczący wydziału w tym 

sądzie. 

§ 1a. W zebraniu sędziów sądu rejonowego mogą uczestniczyć asesorzy sądowi tego sądu, 

bez prawa udziału w głosowaniu. 

§ 2. Zebranie sędziów danego sądu zwołuje prezes sądu z własnej inicjatywy lub na wniosek 

jednej piątej liczby sędziów tego sądu. 

§ 3. Zebranie sędziów danego sądu realizuje zadania określone w ustawach, wysłuchuje 

informacji prezesa sądu o działalności sądu oraz wyraża opinię w tym zakresie. 

[§ 4. Do podjęcia uchwał zebrania sędziów danego sądu wymagana jest obecność co 

najmniej połowy wszystkich członków zebrania. Uchwały zapadają bezwzględną 

większością głosów. Głosowanie jest tajne w sprawach, o których mowa w art. 25 § 1, a 

ponadto, jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych członków zgromadzenia.] 

<§ 4. Uchwały zebrania sędziów danego sądu zapadają bezwzględną większością głosów. 

Głosowanie jest tajne, jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych 

członków zebrania.> 

Art. 37d. 

[§ 1. Sędziego wizytatora powołuje prezes sądu apelacyjnego, na okres czterech lat, spośród 

sędziów posiadających co najmniej dziesięcioletni staż pracy na stanowisku sędziego. 

Przed powołaniem sędziego wizytatora prezes sądu apelacyjnego zasięga opinii Ministra 

Sprawiedliwości.] 

<§ 1. Sędziego wizytatora w sądzie apelacyjnym powołuje prezes sądu apelacyjnego, a w 

sądzie okręgowym – prezes sądu okręgowego, na okres czterech lat, spośród sędziów 

posiadających co najmniej siedmioletni staż pracy na stanowisku sędziego. Przed 

powołaniem sędziego wizytatora prezes właściwego sądu zasięga opinii Ministra 

Sprawiedliwości.> 



- 17 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

§ 2. Przy wydawaniu opinii Minister Sprawiedliwości bierze pod uwagę także względy 

organizacyjne, w szczególności potrzebę powoływania sędziego wizytatora w danym 

sądzie. 

[§ 3. Jeżeli Minister Sprawiedliwości w terminie trzydziestu dni od dnia przedstawienia przez 

prezesa sądu apelacyjnego zamiaru powołania sędziego wizytatora nie wyda opinii, 

uważa się, że opinia jest pozytywna.] 

<§ 3. Jeżeli Minister Sprawiedliwości w terminie trzydziestu dni od dnia przedstawienia 

przez prezesa właściwego sądu zamiaru powołania sędziego wizytatora nie wyda 

opinii, uważa się, że opinia jest pozytywna.> 

[§ 4. Kandydatów do pełnienia funkcji sędziów wizytatorów spośród sędziów sądów 

okręgowych i sądów rejonowych, działających na obszarze apelacji, przedstawia prezes 

właściwego sądu okręgowego, po zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu 

okręgowego.] 

Art. 41. 

§ 1. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w 

drodze rozporządzenia, regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych 

określający: 

1)   wewnętrzną organizację i porządek funkcjonowania sądów, 

2)   szczegółowe zasady przydziału spraw, w tym: 

a)  sposób dokonywania losowania spraw, 

b)  zasady ustalania składów wieloosobowych, 

[c)  podział spraw na kategorie, w których dokonuje się losowego przydziału spraw,] 

d)  zasady zmniejszenia przydziału spraw ze względu na pełnione funkcje i 

usprawiedliwione nieobecności oraz podstawy czasowego wstrzymania przydziału 

spraw, 

e)  warunki uczestniczenia w przydziale tylko niektórych kategorii spraw 

rozpoznawanych w wydziale, 

f)  zasady pełnienia dyżurów oraz rodzaje spraw podlegających przydzieleniu zgodnie 

z planem dyżurów, 

g)  zasady sporządzania planu zastępstw oraz rodzaje czynności podejmowanych 

zgodnie z planem zastępstw, 

h)  zasady podziału terytorialnego obszarów właściwości sądów opiekuńczych i 

nieletnich oraz przydziału tych obszarów sędziom, 
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[i)  zasady przydziału spraw rejestrowych, wieczystoksięgowych i związanych z 

wykonaniem orzeczeń,] 

3)   sposób realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Europejskiej Sieci Sądowej w 

sprawach cywilnych i handlowych, 

4)   porządek czynności w sądach, porządek urzędowania organów sądów i wykonywania 

zadań sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych pełniących funkcje 

kierownicze, tok czynności administracyjnych w sprawach należących do właściwości 

sądów, dopuszczalne systemy i rozkład czasu urzędowania, warunki i tryb 

udostępniania i przesyłania akt i dokumentów z akt oraz warunki udostępniania 

pomieszczeń dla uczestników postępowania, świadków i innych osób przebywających 

w sądach 

[- uwzględniając zasady sprawności, racjonalności, ekonomicznego i szybkiego działania 

oraz potrzebę zapewnienia rzetelnego wykonywania zadań powierzonych sądom, a 

także potrzebę zapewnienia równomiernego i obiektywnego obciążenia sędziów, 

asesorów sądowych i referendarzy sądowych obowiązkami, zapewnienia zbliżonego 

prawdopodobieństwa udziału w składzie wieloosobowym, wykorzystania rozwiązań 

informatycznych do losowego przydziału spraw oraz zastosowania innych sposobów 

losowego przydziału spraw w przypadku braku możliwości korzystania z tych 

rozwiązań, jak również wprowadzenia podziału spraw na kategorie obejmujące 

sprawy o zbliżonym stopniu skomplikowania i pracochłonności.] 

 <– uwzględniając zasady sprawności, racjonalności, ekonomicznego i szybkiego 

działania oraz potrzebę zapewnienia rzetelnego wykonywania zadań powierzonych 

sądom, a także potrzebę zapewnienia równomiernego i obiektywnego obciążenia 

sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych obowiązkami, zapewnienia 

zbliżonego prawdopodobieństwa udziału w składzie wieloosobowym, wykorzystania 

rozwiązań informatycznych do losowego przydziału spraw oraz zastosowania innych 

sposobów losowego przydziału spraw w przypadku braku możliwości korzystania z 

tych rozwiązań.> 

§ 1a. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa oraz 

właściwego zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji, zgromadzenia ogólnego sędziów 

okręgu albo zebrania sędziów sądu rejonowego, może określić, w drodze rozporządzenia, 

w zakresie, o którym mowa w § 1, regulamin wewnętrznego urzędowania sądów 

powszechnych zawierający regulacje odmienne od zawartych w przepisach 
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wykonawczych wydanych na podstawie § 1, stosowany przez czas określony nie dłuższy 

niż dwa lata, w nie więcej niż dwóch sądach rejonowych lub dwóch okręgach sądowych, 

lub na obszarze nie więcej niż dwóch apelacji, uwzględniając konieczność 

zweryfikowania działania w praktyce tych regulacji. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe czynności 

sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w 

stosunkach międzynarodowych, w tym: uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do 

użytku za granicą, sposób wykonywania czynności dotyczących osób korzystających z 

immunitetów i przywilejów dyplomatycznych i konsularnych oraz czynności z udziałem 

tych osób, czynności związane ze stawiennictwem przed sądami, tryb ustalania 

obywatelstwa, szczegółowy tryb występowania o pomoc prawną i udzielania takiej 

pomocy sądom i innym organom państw obcych oraz szczegółowy tryb występowania o 

wydanie osób ściganych lub skazanych oraz inne formy współpracy w sprawach karnych. 

 

Art. 46. 

[§ 1. W składzie sądu może brać udział tylko jeden sędzia innego sądu. Sędzia sądu niższego 

nie może być przewodniczącym składu sądu. Minister Sprawiedliwości może jednak 

przyznać sędziemu sądu rejonowego, delegowanemu do sądu okręgowego, prawo 

przewodniczenia w sprawach rozpoznawanych przez ten sąd w pierwszej instancji, w 

składzie jednego sędziego i dwóch ławników albo w składzie jednego sędziego.] 

<§ 1. W składzie sądu może brać udział tylko jeden sędzia innego sądu. Sędzia sądu 

niższego nie może być przewodniczącym składu sądu, z wyłączeniem spraw 

rozpoznawanych w składzie jednego sędziego i dwóch ławników albo w składzie 

jednego sędziego.> 

§ 2. W tym samym składzie sądu nie mogą brać udziału osoby, o których mowa w art. 6. 

 

Art. 57. 

§ 1. Każdy, kto spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego sądu powszechnego, o 

którym mowa w art. 55 § 2, może zgłosić swoją kandydaturę na jedno stanowisko 

sędziowskie w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, o którym mowa w art. 20a 

§ 4. 

<§ 1a. Osoba, która zgłosiła swoją kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie w 

sądzie powszechnym nie może, do czasu zakończenia postępowania w sprawie 
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powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim w sądzie powszechnym, 

zgłosić swej kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Najwyższym, 

Naczelnym Sądzie Administracyjnym ani wojewódzkim sądzie administracyjnym. 

Zgłoszenie kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie w tych sądach powoduje 

zakończenie postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku 

sędziowskim w sądzie powszechnym. 

§ 1b. Osoba, która zgłosiła swoją kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie w 

Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym albo wojewódzkim sądzie 

administracyjnym, nie może, do czasu zakończenia postępowania w sprawie 

powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim w tym sądzie, zgłosić swej 

kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie w sądzie powszechnym.> 

§ 2. Zgłoszenia kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie oraz innych czynności w toku 

postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim 

kandydat dokonuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego to 

postępowanie, zwanego dalej "systemem teleinformatycznym", dostępnego na stronie 

internetowej Krajowej Rady Sądownictwa. 

§ 3. Czynności w toku postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku 

sędziowskim dokonane przez kandydata bez zachowania formy przewidzianej ustawą nie 

wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z ich dokonaniem. 

§ 4. System teleinformatyczny prowadzi Minister Sprawiedliwości. Administratorami danych 

osobowych w systemie teleinformatycznym są: Minister Sprawiedliwości, prezesi 

właściwych sądów oraz Krajowa Rada Sądownictwa, każde w zakresie zadań 

wykonywanych w postępowaniu w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku 

sędziowskim. 

§ 5. Uwierzytelnienie w systemie teleinformatycznym wymaga użycia profilu zaufanego 

ePUAP, danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu 

elektronicznego albo otrzymanego w sądzie identyfikatora wskazującego na tożsamość 

kandydata. 

§ 6. Zgłaszający swoją kandydaturę wypełnia w systemie teleinformatycznym kartę 

zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziowskie, opatruje ją podpisem 

elektronicznym nadanym przez ten system, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wnosi za 

pośrednictwem systemu do prezesa właściwego sądu. 
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§ 7. Zgłaszający swoją kandydaturę dołącza do karty zgłoszenia informację z Krajowego 

Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby i zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze 

względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, z zastrzeżeniem art. 58 § 4a. 

Zgłaszający urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. składa w postaci papierowej 

oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o 

ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 

oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186), albo informację, o której mowa 

w art. 7 ust. 3a tej ustawy. Do karty zgłoszenia dołącza się również oświadczenie w 

przedmiocie zgody albo niewyrażenia zgody na wykorzystanie dokumentów dotyczących 

zgłaszającego w innych postępowaniach w sprawie powołania do pełnienia urzędu na 

stanowisku sędziowskim. 

§ 8. Zawarte w karcie zgłoszenia oświadczenia: o korzystaniu z pełni praw cywilnych i 

obywatelskich, o toczącym się postępowaniu o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 

o ukaraniu w postępowaniu dyscyplinarnym, o toczącym się postępowaniu 

dyscyplinarnym oraz o uprawomocnieniu się orzeczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 

ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach 

bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących 

funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. poz. 428, z późn. zm.), jak również oświadczenie, że 

nie toczy się wobec kandydata inne postępowanie w sprawie powołania do pełnienia 

urzędu na stanowisku sędziowskim, kandydat składa pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za fałszywe zeznania. 

§ 9. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w 

drodze rozporządzenia, zakres danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne 

stanowisko sędziowskie, mając na względzie, aby dane te umożliwiały weryfikację w 

niezbędnym zakresie spełnienia warunków wymaganych przez ustawę od kandydatów na 

stanowisko sędziowskie. 

§ 10. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, 

po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych 

kandydatów do objęcia urzędu sędziego oraz kwalifikacje wymagane od lekarzy i 

psychologów uprawnionych do przeprowadzania tych badań i wydawania zaświadczeń o 

zdolności do pełnienia obowiązków sędziego, jak również terminy wykorzystania 

wydawanych zaświadczeń w postępowaniu w sprawie powołania do pełnienia urzędu na 
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stanowisku sędziowskim, mając na względzie zapewnienie należytej oceny zdolności 

kandydatów do objęcia urzędu sędziego, uwzględniającej charakter tego urzędu. 

 

Art. 57a. 

[§ 1. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który zajmuje stanowisko sędziego sądu 

powszechnego, sędziego sądu administracyjnego albo sędziego sądu wojskowego, do 

karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt stu spraw sądowych różnych kategorii, w 

których rozpoznawaniu brał udział, a w przypadku mniejszej liczby spraw - wykaz 

sygnatur akt wszystkich spraw. 

§ 2. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który zajmuje stanowisko prokuratora, do 

karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt stu spraw, w których prowadził lub 

nadzorował postępowanie przygotowawcze, sporządził akt oskarżenia lub środki 

zaskarżenia albo występował przed sądem lub składał pisma procesowe, a w przypadku 

mniejszej liczby spraw - wykaz sygnatur akt wszystkich spraw. 

§ 3. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który wykonuje zawód adwokata lub radcy 

prawnego albo zajmuje stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej, do karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt stu spraw sądowych różnych 

kategorii, w których występował w charakterze zastępcy procesowego, a jeżeli występował 

w mniejszej liczbie spraw - wykaz sygnatur akt wszystkich spraw, ze wskazaniem sądów, w 

których sprawy te toczyły się lub toczą, a także odpisy wszystkich, jednak nie więcej niż 

stu, opinii prawnych i innych dokumentów sporządzonych w związku ze stosowaniem lub 

tworzeniem prawa; starszy radca i radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej dołączają ponadto opinię przełożonego. 

§ 4. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który wykonuje zawód notariusza, do karty 

zgłoszenia dołącza wykaz stu aktów notarialnych obejmujących różne kategorie spraw, a 

jeżeli sporządził mniejszą ich liczbę - wykaz wszystkich aktów.] 

<§ 1. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który zajmuje stanowisko sędziego 

sądu powszechnego, sędziego sądu administracyjnego albo sędziego sądu 

wojskowego, do karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt pięćdziesięciu spraw 

sądowych różnych kategorii, w których rozpoznawaniu brał udział, a w przypadku 

mniejszej liczby spraw – wykaz sygnatur akt wszystkich spraw. 

§ 2. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który zajmuje stanowisko prokuratora, 

do karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt pięćdziesięciu spraw, w których 
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prowadził lub nadzorował postępowanie przygotowawcze, sporządził akt oskarżenia 

lub środki zaskarżenia albo występował przed sądem lub składał pisma procesowe, a 

w przypadku mniejszej liczby spraw – wykaz sygnatur akt wszystkich spraw. 

§ 3. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który wykonuje zawód adwokata lub 

radcy prawnego albo zajmuje stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, do karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt 

pięćdziesięciu spraw sądowych różnych kategorii, w których występował w 

charakterze zastępcy procesowego, a jeżeli występował w mniejszej liczbie spraw – 

wykaz sygnatur akt wszystkich spraw, ze wskazaniem sądów, w których sprawy te 

toczyły się lub toczą, a także odpisy wszystkich, jednak nie więcej niż pięćdziesięciu, 

opinii prawnych i innych dokumentów sporządzonych w związku ze stosowaniem lub 

tworzeniem prawa; radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej dołącza 

ponadto opinię przełożonego. 

§ 4. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który wykonuje zawód notariusza, do 

karty zgłoszenia dołącza wykaz pięćdziesięciu aktów notarialnych obejmujących 

różne kategorie spraw, a jeżeli sporządził mniejszą ich liczbę – wykaz wszystkich 

aktów.> 

§ 5. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który ma tytuł naukowy profesora lub 

stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, do karty zgłoszenia dołącza 

wykaz publikacji wraz z opiniami recenzentów, jeżeli były sporządzone, odpisy 

sporządzonych opinii prawnych oraz charakterystykę osiągnięć w zakresie kształcenia 

kadr lub dorobku naukowego. 

§ 6. (uchylony). 

[§ 7. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie zajmujący stanowisko sędziego albo 

prokuratora, który w okresie poprzedzającym obwieszczenie był delegowany do pełnienia 

czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce 

organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanej, 

Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej albo urzędzie obsługującym ministra 

właściwego do spraw zagranicznych, do karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt stu 

spraw określonych w § 1 lub 2 lub spraw zarejestrowanych w referacie kandydata lub 

przez niego nadzorowanych w okresie delegowania, a także opis wykonywanych w okresie 

delegowania czynności wraz z opinią przełożonego.] 
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<§ 7. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie zajmujący stanowisko sędziego albo 

prokuratora, który w okresie poprzedzającym obwieszczenie był delegowany do 

pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej 

jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego 

nadzorowanej, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej albo urzędzie 

obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych, do karty zgłoszenia 

dołącza wykaz sygnatur akt pięćdziesięciu spraw określonych w § 1 lub 2 lub spraw 

zarejestrowanych w referacie kandydata lub przez niego nadzorowanych w okresie 

delegowania, a także opis wykonywanych w okresie delegowania czynności wraz z 

opinią przełożonego.> 

§ 8. Przepis § 7 stosuje się odpowiednio w przypadku delegowania do pełnienia: 

1)   czynności w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa; 

2)   czynności lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i 

Prokuratury; 

3)   obowiązków w międzynarodowej sędziowskiej organizacji pozarządowej; 

4)   obowiązków lub pełnienia określonej funkcji poza granicami państwa w ramach 

działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz 

zespoły międzynarodowe działające na podstawie umów międzynarodowych, w tym 

umów konstytuujących organizacje międzynarodowe, ratyfikowanych przez 

Rzeczpospolitą Polską. 

§ 9. Przełożonym, o którym mowa w § 7, jest osoba kierująca jednostką, do której 

delegowanie nastąpiło, a w przypadku podziału tej jednostki na departamenty, biura albo 

inne równorzędne komórki organizacyjne - osoba kierująca taką komórką. Za 

przełożonego osoby kierującej daną jednostką lub komórką organizacyjną uznaje się 

osobę sprawującą funkcję nadrzędną. 

§ 10. Do kandydata na wolne stanowisko sędziowskie, który zajmuje stanowisko prezesa lub 

wiceprezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio, 

stosownie do zawodu wykonywanego przed powołaniem na to stanowisko, przepisy § 1-5 

lub 7. 

[§ 11. Do kandydata na wolne stanowisko sędziowskie, który wykonywał więcej niż jeden z 

zawodów wskazanych w przepisach § 1-5 i 10, stosuje się przepisy § 1-5 i 7, z tym że 

łączna liczba zamieszczonych w wykazie sygnatur akt spraw lub odpisów opinii prawnych 

i innych dokumentów, o których mowa w tych przepisach, nie może przekraczać dwustu.] 
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<§ 11. Do kandydata na wolne stanowisko sędziowskie, który wykonywał więcej niż 

jeden z zawodów wskazanych w przepisach § 1–5 i 10, stosuje się przepisy § 1–5 i 7, z 

tym że łączna liczba zamieszczonych w wykazie sygnatur akt spraw lub odpisów 

opinii prawnych i innych dokumentów, o których mowa w tych przepisach, nie może 

przekraczać stu.> 

§ 12. Do karty zgłoszenia kandydat może dołączyć także inne dokumenty popierające jego 

kandydaturę, w szczególności opinie i rekomendacje. 

 

Art. 57b. 

§ 1. Ocena kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko sędziego sądu powszechnego, 

sędziego sądu administracyjnego oraz sędziego sądu wojskowego obejmuje badanie 

poziomu merytorycznego orzecznictwa oraz sprawności i efektywności podejmowanych 

czynności i organizowania pracy przy rozpoznawaniu spraw lub wykonywaniu innych 

powierzonych zadań lub funkcji, z uwzględnieniem stopnia obciążenia wykonywanymi 

zadaniami i ich złożoności, realizacji procesu doskonalenia zawodowego, a także kultury 

urzędowania, obejmującej kulturę osobistą i kulturę organizacji pracy oraz poszanowania 

praw stron lub uczestników postępowania przy rozpoznawaniu spraw lub wykonywaniu 

innych powierzonych zadań lub funkcji. 

[§ 2. Ocena kwalifikacji, o której mowa w § 1, jest dokonywana na podstawie badania akt co 

najmniej dwudziestu spraw różnych kategorii, wybranych losowo spośród wymienionych 

w wykazie, o którym mowa w art. 57a § 1, a ponadto akt co najmniej dziesięciu innych 

spraw różnych kategorii spoza wykazu wybranych przez sędziego dokonującego oceny, jak 

również na podstawie danych ewidencjonowanych w sądach, w tym na potrzeby statystyki 

sądowej. 

§ 3. Sędzia dokonujący oceny kwalifikacji kandydata, o którym mowa w § 1, z urzędu 

obejmuje badaniem także nieujęte w wykazie akta dziesięciu spraw niezakończonych, 

przydzielonych kandydatowi do rozpoznania, w których od momentu pierwszej rejestracji 

upłynął najdłuższy okres, a także akta wszystkich spraw, których referentem był kandydat, 

w których w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających zgłoszenie na wolne stanowisko 

sędziowskie zmieniono lub uchylono orzeczenie i przekazano sprawę do ponownego 

rozpoznania oraz w których stwierdzono przewlekłość postępowania lub niezgodność z 

prawem prawomocnego orzeczenia.] 
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<§ 2. Ocena kwalifikacji, o której mowa w § 1, jest dokonywana na podstawie badania 

akt co najmniej piętnastu spraw różnych kategorii, wybranych losowo spośród 

wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 57a § 1, a ponadto akt co najmniej 

dziesięciu innych spraw różnych kategorii spoza wykazu wybranych przez sędziego 

dokonującego oceny, jak również na podstawie danych ewidencjonowanych w 

sądach, w tym na potrzeby statystyki sądowej. 

§ 3. Sędzia dokonujący oceny kwalifikacji kandydata, o którym mowa w § 1, z urzędu 

obejmuje badaniem także nieujęte w wykazie akta dziesięciu spraw 

niezakończonych, przydzielonych kandydatowi do rozpoznania, w których od 

momentu pierwszej rejestracji upłynął najdłuższy okres, a także akta wszystkich 

spraw, których referentem był kandydat, w których w okresie ostatnich dwóch lat 

poprzedzających zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie zmieniono lub 

uchylono orzeczenie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania oraz w których 

stwierdzono przewlekłość postępowania lub niezgodność z prawem prawomocnego 

orzeczenia.> 

§ 4. Jeżeli ze względu na szczególny zakres czynności kandydata, o którym mowa w § 1, lub 

z innych przyczyn zbadanie liczby spraw wskazanej w § 2 i 3 nie jest możliwe, przyjmuje 

się, z podaniem przyczyn, inną liczbę. 

[§ 5. Jeżeli w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających zgłoszenie kandydat, o którym 

mowa w § 1, nie wykonywał zadań określonych w art. 1 § 2 i 3, przepis § 3 stosuje się 

odpowiednio, z tym że badaniem obejmuje się okres trzech lat, w których zadania te 

ostatnio były wykonywane.] 

<§ 5. Jeżeli w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających zgłoszenie kandydat, o 

którym mowa w § 1, nie wykonywał zadań określonych w art. 1 § 2 i 3, przepis § 3 

stosuje się odpowiednio, z tym że badaniem obejmuje się okres dwóch lat, w których 

zadania te ostatnio były wykonywane.> 

§ 6. Do oceny kwalifikacji kandydata, o którym mowa w § 1, dołącza się odpisy znajdujących 

się w aktach osobowych prawomocnych wyroków orzekających karę dyscyplinarną oraz 

dokumentów dotyczących zwrócenia uwagi lub wytknięcia uchybienia, o których mowa w 

art. 37 § 4 i art. 40 § 1 ustawy, a także art. 65 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie 

Najwyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1254, 2103 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 38, 1452 i 

2002). 
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Art. 57f. 

§ 1. Ocena kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata, radcy prawnego, 

notariusza albo zajmującego stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej jest dokonywana w oparciu o badanie jakości, sprawności, rzetelności i 

terminowości dokonywanych czynności bądź jakości i rzetelności sporządzonych opinii 

prawnych lub innych dokumentów sporządzonych w związku ze stosowaniem lub 

tworzeniem prawa, a także podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kultury urzędowania 

obejmującej kulturę osobistą oraz sposób zachowania wobec uczestników postępowania i 

współpracowników. 

[§ 2. Ocena kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata lub radcy prawnego albo 

zajmującego stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej jest 

dokonywana na podstawie badania akt co najmniej pięćdziesięciu spraw różnych 

kategorii lub opinii prawnych i innych dokumentów sporządzonych w związku ze 

stosowaniem lub tworzeniem prawa, wybranych losowo spośród wymienionych w wykazie, 

o którym mowa w art. 57a § 3. Przepis art. 57b § 4 stosuje się odpowiednio. Sędzia 

dokonujący oceny kwalifikacji może objąć badaniem także akta spraw sądowych, w 

których kandydat występował w charakterze zastępcy procesowego, a których nie ujęto w 

wykazie, oraz zwracać się do prezesów sądów o wskazanie sygnatur i przedstawienie akt 

takich spraw. 

§ 3. Ocena kwalifikacji kandydata wykonującego zawód notariusza jest dokonywana na 

podstawie badania co najmniej pięćdziesięciu aktów notarialnych obejmujących różne 

kategorie spraw wybranych losowo spośród wymienionych w wykazie, o którym mowa w 

art. 57a § 4. Przepis art. 57b § 4 stosuje się odpowiednio. Sędzia dokonujący oceny 

kwalifikacji może objąć badaniem także nieujęte w wykazie akty notarialne lub akta spraw 

sądowych, w których rozpoznano środki odwoławcze na odmowę dokonania wpisu lub 

odmowę dokonania czynności, oraz zwracać się do prezesów sądów o wskazanie sygnatur 

i przedstawienie akt takich spraw.] 

<§ 2. Ocena kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata lub radcy prawnego 

albo zajmującego stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej jest dokonywana na podstawie badania akt co najmniej dwudziestu pięciu 

spraw różnych kategorii lub opinii prawnych i innych dokumentów sporządzonych 

w związku ze stosowaniem lub tworzeniem prawa, wybranych losowo spośród 

wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 57a § 3. Przepis art. 57b § 4 stosuje 



- 28 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

się odpowiednio. Sędzia dokonujący oceny kwalifikacji może objąć badaniem także 

akta spraw sądowych, w których kandydat występował w charakterze zastępcy 

procesowego, a których nie ujęto w wykazie, oraz zwracać się do prezesów sądów o 

wskazanie sygnatur i przedstawienie akt takich spraw. 

§ 3. Ocena kwalifikacji kandydata wykonującego zawód notariusza jest dokonywana na 

podstawie badania co najmniej dwudziestu pięciu aktów notarialnych obejmujących 

różne kategorie spraw wybranych losowo spośród wymienionych w wykazie, o 

którym mowa w art. 57a § 4. Przepis art. 57b § 4 stosuje się odpowiednio. Sędzia 

dokonujący oceny kwalifikacji może objąć badaniem także nieujęte w wykazie akty 

notarialne lub akta spraw sądowych, w których rozpoznano środki odwoławcze na 

odmowę dokonania wpisu lub odmowę dokonania czynności, oraz zwracać się do 

prezesów sądów o wskazanie sygnatur i przedstawienie akt takich spraw.> 

§ 4. Do oceny kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata, radcy prawnego albo 

notariusza dołącza się wykaz prawomocnych orzeczeń bądź decyzji o ukaraniu karą 

dyscyplinarną, chyba że właściwy organ zarządził usunięcie wzmianki o ukaraniu lub 

odpisu orzeczenia sądu dyscyplinarnego z akt osobowych kandydata. 

§ 5. Do oceny kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata lub radcy prawnego 

dołącza się także wykaz ostrzeżeń udzielonych przez właściwe organy samorządu 

zawodowego oraz zawiadomień o naruszeniu obowiązków procesowych dokonanych 

przez sąd lub prokuratora. 

§ 6. Do oceny kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej dołącza się protokoły okresowych ocen kwalifikacyjnych oraz 

odpisy prawomocnych orzeczeń o ukaraniu karą dyscyplinarną, chyba że kara została 

uznana za niebyłą. 

§ 7. Do oceny kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata, radcy prawnego albo 

notariusza dołącza się protokoły wizytacji, kontroli lub ocen przeprowadzonych w trybie 

art. 36 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze, art. 22
1
 ustawy z dnia 6 

lipca 1982 r. o radcach prawnych albo art. 44 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo 

o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796, 1948, 2175 i 2261). 

 

Art. 77. 

§ 1. Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego, za jego zgodą, do pełnienia 

obowiązków sędziego lub czynności administracyjnych: 
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1)   w innym sądzie równorzędnym lub niższym, a w szczególnie uzasadnionych 

wypadkach także w sądzie wyższym, mając na względzie racjonalne wykorzystanie 

kadr sądownictwa powszechnego oraz potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami 

poszczególnych sądów, 

2)   w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej 

Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, 

2a)   w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - na wniosek Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

2b)   w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych - na wniosek 

ministra właściwego do spraw zagranicznych, 

3)   
(20)

 w Sądzie Najwyższym - na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego albo 

Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej w odniesieniu do 

sędziów delegowanych do tej izby, 

4)   w sądzie administracyjnym - na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego 

- na czas określony, nie dłuższy niż 2 lata, albo na czas nieokreślony. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego, za jego zgodą, na wniosek 

Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa do pełnienia czynności w Biurze tej 

Rady. 

§ 2a. Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego, za jego zgodą, do pełnienia 

czynności lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i 

Prokuratury. 

[§ 2b. Sędzia nie może łączyć funkcji orzekania z pełnieniem czynności administracyjnych w 

Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi 

Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej albo urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych.] 

<§ 2b. Sędzia nie może łączyć funkcji orzekania z pełnieniem czynności 

administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce 

organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości, Kancelarii Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej albo urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw 

zagranicznych.> 

§ 3. Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego na jego wniosek do pełnienia 

obowiązków w międzynarodowej sędziowskiej organizacji pozarządowej. 
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§ 3a. Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego, za jego zgodą, do pełnienia 

obowiązków lub pełnienia określonej funkcji poza granicami państwa w ramach działań 

podejmowanych przez organizacje międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz zespoły 

międzynarodowe, działające na podstawie umów międzynarodowych, w tym umów 

konstytuujących organizacje międzynarodowe, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą 

Polską, zgodnie z kwalifikacjami sędziego, na czas określony, nie dłuższy niż cztery lata, 

z możliwością ponownego delegowania na kolejny okres, nieprzekraczający czterech lat. 

§ 3b. Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i 

Prokuratury, może delegować sędziego, za jego zgodą, do pełnienia obowiązków lub 

określonej funkcji, lub odbycia stażu trwającego dłużej niż miesiąc, poza granicami 

państwa w ramach współpracy międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i 

Prokuratury, zgodnie z kwalifikacjami sędziego, na czas określony, nie dłuższy niż cztery 

lata, z możliwością ponownego delegowania na kolejny okres nieprzekraczający czterech 

lat. 

§ 4. Sędzia delegowany na podstawie § 1 pkt 2-2b oraz § 2a, na czas nieokreślony, może być 

odwołany z delegowania lub z niego ustąpić za trzymiesięcznym uprzedzeniem. W 

pozostałych przypadkach delegowania sędziego, odwołanie lub ustąpienie sędziego 

następuje bez zachowania okresu uprzedzenia. 

§ 5. (uchylony). 

§ 6. Jeżeli delegowanie sędziego następuje do innej miejscowości, niż miejscowość w której 

znajduje się miejsce służbowe sędziego, niebędącej miejscem jego stałego zamieszkania, 

sędziemu delegowanemu w okresie delegowania, jako pracownikowi w podróży 

służbowej, przysługują następujące należności, rekompensujące niedogodności 

wynikające z delegowania poza stałe miejsce pełnienia służby: 

1)   prawo do nieodpłatnego zakwaterowania, w warunkach odpowiadających godności 

urzędu albo zwrot kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w jednej z 

następujących form: 

a)  zwrotu kosztów faktycznie poniesionych - w wysokości określonej w fakturze, 

b)  miesięcznego ryczałtu - w kwocie nie wyższej niż 78% podstawy ustalenia 

wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c; 

2)   zwrot kosztów pierwszego przejazdu z miejsca stałego zamieszkania do miejsca 

delegowania, zwrot kosztów ostatniego przejazdu z miejsca delegowania do miejsca 

stałego zamieszkania oraz zwrot kosztów przejazdów odbywanych nie częściej niż raz 
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w tygodniu do miejsca stałego zamieszkania i z powrotem na warunkach określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) 

według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych na obszarze kraju; 

3)   ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej, o którym 

mowa w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju; 

4)   diety, o których mowa w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania 

należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 

samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze 

kraju; 

5)   zwrot kosztów poniesionych z tytułu używania pojazdów, stanowiących własność 

pracownika, do celów służbowych, o którym mowa w przepisach w sprawie 

warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów 

służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 

własnością pracodawcy; 

6)   zwrot kosztów codziennych dojazdów do miejscowości delegowania, o których mowa 

w § 6b. 

§ 6a. Świadczenia i należności, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2, nie przysługują w 

wypadkach, gdy odległość od miejscowości w której sędzia delegowany ma miejsce 

stałego zamieszkania do miejscowości delegowania nie przekracza 60 km, chyba że organ 

powołany do kierowania jednostką do której delegowanie następuje, na wniosek sędziego 

delegowanego uzna, że nie jest celowy codzienny dojazd sędziego delegowanego do 

miejscowości delegowania. 

§ 6b. Sędzia delegowany, o którym mowa w § 6a, któremu nie przysługują świadczenia i 

należności, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2, ma prawo do zwrotu kosztów codziennych 

dojazdów do miejscowości delegowania w wysokości nie wyższej niż równowartość 

przejazdu środkami komunikacji kolejowej lub innym środkiem komunikacji publicznej, z 

uwzględnieniem przysługującej sędziemu delegowanemu ulgi na dany środek transportu, 

bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje. 

§ 7. W razie delegowania sędziego do sądu równorzędnego, sędziemu przysługuje dodatek 

funkcyjny wizytatora sądu okręgowego. 
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§ 7a. (utracił moc). 

§ 7b. (utracił moc). 

§ 8. Prezes sądu apelacyjnego może delegować sędziego sądu rejonowego, sędziego sądu 

okręgowego albo sędziego sądu apelacyjnego do pełnienia obowiązków sędziego w sądzie 

równorzędnym lub niższym na obszarze apelacji, po uzyskaniu zgody sędziego i kolegium 

sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę sądu, do którego ma nastąpić 

delegowanie, na nieprzerwany okres, nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy w ciągu roku. 

§ 9. W szczególnie uzasadnionych wypadkach prezes sądu apelacyjnego może delegować 

sędziego sądu rejonowego albo sędziego sądu okręgowego do pełnienia obowiązków 

sędziego w sądzie wyższym, po uzyskaniu zgody sędziego i kolegium sądu, do którego 

ma nastąpić delegowanie, mając na względzie racjonalne wykorzystanie kadr oraz 

potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami poszczególnych sądów działających na 

obszarze apelacji; łączny okres delegowania nie może przekroczyć 14 dni w ciągu roku. 

§ 10. Aktu delegowania nie dołącza się do akt spraw sądowych. 

 

Art. 86. 

§ 1. Sędzia nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia na 

stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w łącznym wymiarze 

nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych 

stanowiskach, jeżeli wykonywanie tego zatrudnienia nie przeszkadza w pełnieniu 

obowiązków sędziego. 

§ 2. Sędziemu nie wolno także podejmować innego zajęcia ani sposobu zarobkowania, które 

przeszkadzałoby w pełnieniu obowiązków sędziego, mogło osłabiać zaufanie do jego 

bezstronności lub przynieść ujmę godności urzędu sędziego. 

§ 3. Sędzia nie może: 

1)   być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa 

handlowego; 

2)   być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni; 

3)   być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą; 

4)   posiadać w spółce prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały 

przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego; 
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5)   prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi 

osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem bądź 

pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. 

§ 3a. 
(30)

 Przez spółkę prawa handlowego rozumie się spółkę handlową, a także inną spółkę, 

do której stosuje się przepisy prawa handlowego, w tym spółkę według prawa obcego. 

[§ 3b. 
(31)

 Zyski z tytułu posiadania akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego 

określonych w § 3 pkt 4, sędzia przekazuje na wskazane przez siebie cele publiczne albo 

na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez bank wskazany przez: 

1)   prezesa właściwego sądu - w przypadku sędziego sądu rejonowego, okręgowego lub 

sędziego sądu apelacyjnego, 

2)   prezesa sądu apelacyjnego - w przypadku prezesa sądu rejonowego i prezesa sądu 

okręgowego, 

3)   Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej - w przypadku 

prezesa sądu apelacyjnego 

- do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym je uzyskał. Sędzia może 

korzystać ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym po przejściu w stan 

spoczynku. 

§ 3c. 
(32)

 Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 3b, jest równoznaczne ze zrzeczeniem 

się pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.] 

§ 3d. 
(33)

 Wybór lub powołanie do władz spółki, spółdzielni lub fundacji z naruszeniem 

zakazów określonych w § 3 pkt 1-3 są z mocy prawa nieważne i nie podlegają wpisowi do 

właściwego rejestru. 

§ 4. O zamiarze podjęcia dodatkowego zatrudnienia, o którym mowa w § 1, a także o 

podjęciu innego zajęcia lub sposobu zarobkowania, sędzia sądu apelacyjnego oraz sędzia 

sądu okręgowego zawiadamia prezesa właściwego sądu, a prezesi tych sądów - Ministra 

Sprawiedliwości. Sędzia sądu rejonowego kieruje zawiadomienie, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, do prezesa właściwego sądu okręgowego. 

§ 5. Prezes właściwego sądu w stosunku do sędziego, a Minister Sprawiedliwości w stosunku 

do prezesa sądu apelacyjnego i prezesa sądu okręgowego wydaje decyzję o sprzeciwie 

wobec zamiaru podjęcia zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-

dydaktycznym lub naukowym w szkole wyższej, jeżeli uzna, że będzie ono przeszkadzało 

w pełnieniu obowiązków sędziego, oraz wobec podejmowania lub kontynuowania innego 
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zajęcia, które przeszkadza w pełnieniu obowiązków sędziego, osłabia zaufanie do jego 

bezstronności lub przynosi ujmę godności urzędu sędziego. 

§ 6. 
(34)

 (uchylony). 

Art. 94. 

§ 1. W okresie nieobecności w pracy z powodu choroby sędzia otrzymuje 80% 

wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż przez okres roku. [Do okresu tego wlicza się okresy 

poprzedniej przerwy w pełnieniu służby z powodu choroby lub płatnego urlopu dla 

poratowania zdrowia, jeżeli okres czynnej służby nie przekroczył 30 dni.] <Do okresu 

tego wlicza się okresy poprzedniej przerwy w pełnieniu służby z powodu choroby lub 

płatnego urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli okres czynnej służby nie 

przekroczył 60 dni.> Po upływie roku w okresie dalszej nieobecności w pracy z powodu 

choroby sędzia otrzymuje 50% wynagrodzenia. 

§ 1a. Jeżeli nieobecność sędziego w pracy nastąpiła z powodu: 

1)   wypadku przy pracy albo w drodze do pracy lub z pracy, 

2)   choroby przypadającej w okresie ciąży, 

3)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami 

wykonywania czynności sędziego, 

4)   choroby spowodowanej przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią umyślnego 

czynu zabronionego, w związku z wykonywaniem czynności sędziego, stwierdzonego 

orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ, 

5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, 

tkanek i narządów 

- sędzia zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż przez okres 

roku; przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się.  

§ 1b. W razie ujawnienia u sędziego choroby, co do której zachodzi podejrzenie, że powstała 

w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywania czynności 

sędziego, prezes danego sądu kieruje sędziego do lekarza orzecznika Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych z urzędu lub na wniosek sędziego. Od orzeczenia lekarza 

orzecznika sędziemu przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. 
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§ 1c. Za chorobę powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami 

wykonywania czynności sędziego uznaje się chorobę spowodowaną działaniem 

czynników szkodliwych występujących w miejscu wykonywania czynności sędziego. 

§ 1d. Koszty badania i wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika oraz komisję lekarską 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokrywa Skarb Państwa ze środków pozostających w 

dyspozycji Ministra Sprawiedliwości. 

§ 2. W razie niemożności wykonywania pracy z innych przyczyn, uprawniających do 

uzyskania świadczeń, określonych w przepisach o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego, sędziemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości świadczeń 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, przez okres przewidziany w tych przepisach. 

§ 2a. Okres nieobecności w pracy z powodu choroby oraz niemożności wykonywania pracy, o 

której mowa w § 2, stwierdza zaświadczenie lekarskie wystawione zgodnie z art. 55 ust. 1 

i art. 55a ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368) 

albo wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 tej ustawy, z 

tym że w przypadku: 

1)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności do pracy wskutek poddania się 

zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - zaświadczenie wystawione przez 

lekarza na zwykłym druku, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa; 

2)   o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa - decyzja wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na 

podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi; 

3)   urlopu macierzyńskiego - zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku, 

określające przewidywaną datę porodu - za okres przed porodem, odpis skrócony aktu 

urodzenia dziecka lub jego kopia - za okres po porodzie; 

4)    konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem własnym lub małżonka 

sędziego, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na wychowanie i 

utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia, w przypadku: 
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a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, 

do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice 

mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 

lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 

oraz z 2017 r. poz. 60 i 1428), lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad 

dzieckiem, 

b)  porodu lub choroby małżonka sędziego lub rodzica dziecka sędziego, stale 

opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu 

małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki nad dzieckiem, 

c)   pobytu małżonka sędziego lub rodzica dziecka sędziego, stale opiekujących się 

dzieckiem, w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego 

wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne 

- oświadczenie sędziego. 

§ 2aa. Doręczenie zaświadczenia lekarskiego odbywa się przy wykorzystaniu profilu 

informacyjnego, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa, na zasadach określonych w tej ustawie. Prezesi sądów wykorzystują lub 

tworzą profil informacyjny płatnika składek, o którym mowa w art. 58 ust. 1 tej ustawy. 

§ 2b. Wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 ustawy z dnia 25 

czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa, zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 55a ust. 7 tej 

ustawy, zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku w przypadkach, o 

których mowa w § 2a pkt 1 i 3, decyzję, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego 

kopię, sędzia jest obowiązany dostarczyć prezesowi sądu w terminie siedmiu dni od dnia 

ich otrzymania. 

§ 2c. Sędzia jest obowiązany złożyć prezesowi sądu oświadczenie o wystąpieniu 

okoliczności, o których mowa w § 2a pkt 4, w terminie siedmiu dni od dnia ich 

zaistnienia. 

§ 2d. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 2b i 2c, nieobecność 

uznaje się za nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia, decyzji, 

odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka lub jego kopii lub niezłożenie oświadczenia 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od sędziego. 
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§ 3. Za inną usprawiedliwioną nieobecność w pracy sędziemu przysługuje wynagrodzenie. 

§ 4. W przypadkach, w których pracownikom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu 

przysługują zasiłki niezależnie od prawa do wynagrodzenia, sędziemu przysługuje 

świadczenie pieniężne w wysokości zasiłku z ubezpieczenia społecznego. 

 

Art. 100. 

[§ 1. Sędziemu, który został przeniesiony w stan spoczynku, w razie zmiany ustroju sądów lub 

zmiany granic okręgów sądowych, przysługuje do czasu osiągnięcia wieku 60 lat w 

przypadku kobiety, a 65 lat w przypadku mężczyzny, uposażenie w wysokości 

wynagrodzenia pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku.] 

<§ 1. Sędziemu, który został przeniesiony w stan spoczynku, w razie zmiany ustroju 

sądów lub zmiany granic okręgów sądowych przysługuje do czasu osiągnięcia wieku 

65 lat uposażenie w wysokości wynagrodzenia pobieranego na ostatnio zajmowanym 

stanowisku.> 

§ 2. Sędziemu przechodzącemu lub przeniesionemu w stan spoczynku z powodu wieku, 

choroby lub utraty sił przysługuje uposażenie w wysokości 75% wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisku. 

§ 3. Uposażenie, o którym mowa w § 1 i 2, podwyższa się stosownie do zmian wysokości 

wynagrodzeń zasadniczych sędziów czynnych zawodowo. 

§ 4. Sędziemu przechodzącemu w stan spoczynku przysługuje jednorazowa odprawa w 

wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. 

[§ 4a. W przypadku, o którym mowa w § 1, sędzia w stanie spoczynku otrzymuje jednorazową 

odprawę z chwilą osiągnięcia wieku 60 lat w przypadku kobiety, a 65 lat w przypadku 

mężczyzny. 

§ 4b. Sędziemu, który powrócił na stanowisko poprzednio zajmowane albo stanowisko 

równorzędne poprzednio zajmowanemu w trybie art. 71c § 4 albo art. 74 § 1a, w razie 

przejścia lub przeniesienia w stan spoczynku przysługuje jednorazowa odprawa w kwocie 

stanowiącej różnicę między wysokością odprawy wyliczonej na dzień przejścia lub 

przeniesienia w stan spoczynku a wysokością odprawy wypłaconej. W przypadku, o 

którym mowa w § 1, odprawa przysługuje z chwilą osiągnięcia wieku 60 lat w przypadku 

kobiety, a 65 lat w przypadku mężczyzny.] 

<§ 4a. W przypadku, o którym mowa w § 1, sędzia w stanie spoczynku otrzymuje 

jednorazową odprawę z chwilą osiągnięcia wieku 65 lat. 
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§ 4b. Sędziemu, który powrócił na stanowisko poprzednio zajmowane albo stanowisko 

równorzędne poprzednio zajmowanemu w trybie art. 74 § 1a, w razie przejścia lub 

przeniesienia w stan spoczynku przysługuje jednorazowa odprawa w kwocie 

stanowiącej różnicę między wysokością odprawy wyliczonej na dzień przejścia lub 

przeniesienia w stan spoczynku a wysokością odprawy wypłaconej. W przypadku, o 

którym mowa w § 1, odprawa przysługuje z chwilą osiągnięcia wieku 65 lat.> 

§ 5. Z tytułu pracy na stanowisku sędziego nie przysługuje prawo do emerytury lub renty z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

91 § 10. 

§ 6. W razie zbiegu prawa do uposażenia w stanie spoczynku z prawem do emerytury lub 

renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłaca się wyłącznie uposażenie, z 

zastrzeżeniem § 7. 

§ 6a. Jeżeli zbieg praw, o którym mowa w § 6, dotyczy sędziego przechodzącego lub 

przeniesionego w stan spoczynku zgodnie z § 2, który jest członkiem otwartego funduszu 

emerytalnego, środki zgromadzone na rachunku w tym funduszu otwarty fundusz 

emerytalny przekazuje za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dochody 

budżetu państwa. 

§ 6b. W razie zbiegu prawa do uposażenia w stanie spoczynku z prawem do uposażenia 

rodzinnego, na wniosek uprawnionego wypłaca się uposażenie w stanie spoczynku albo 

uposażenie rodzinne. 

§ 7. Jeżeli zbieg praw, o którym mowa w § 6, dotyczy sędziego w stanie spoczynku, który do 

chwili przejścia w stan spoczynku był zatrudniony na podstawie powołania na stanowisko 

sędziowskie w niepełnym wymiarze czasu pracy stosownie do art. 62, wypłaca się 

emeryturę oraz uposażenie, z tym jednak, że wypłatę uposażenia ogranicza się w taki 

sposób, aby suma emerytury i uposażenia nie przekraczała wysokości całego uposażenia 

sędziego w stanie spoczynku, jakie by otrzymywał, gdyby nie został powołany w połowie 

wymiaru czasu pracy. 

§ 8. Wynagrodzenie z tytułu pracy na stanowisku sędziego oraz uposażenie przysługujące w 

stanie spoczynku jest osiąganiem przychodu powodującym zawieszenie prawa do 

emerytury lub renty albo zmniejszenie tych świadczeń, w rozumieniu przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Prezes właściwego sądu i 

sędzia uprawniony do świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są obowiązani do 

powiadamiania organu rentowego o osiąganiu wynagrodzenia albo uposażenia i jego 
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wysokości, na zasadach i w terminach określonych w przepisach o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

Art. 104. 

§ 1. Sędzia w stanie spoczynku jest obowiązany dochować godności sędziego. 

§ 2. Za uchybienie godności sędziego po przejściu w stan spoczynku oraz uchybienie 

godności urzędu sędziego w okresie pełnienia służby sędzia w stanie spoczynku 

odpowiada dyscyplinarnie. 

§ 3. Do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w stanie spoczynku stosuje się 

odpowiednio przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, z tym że zamiast kar 

przewidzianych dla sędziów sąd dyscyplinarny orzeka kary: 

1)   upomnienia; 

2)   nagany; 

2a)  
(36)

 obniżenia uposażenia o 5%-50% na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat; 

3)   zawieszenia podwyższenia uposażenia, o którym mowa w art. 100 § 3, na okres od 

roku do trzech lat; 

4)   pozbawienia prawa do stanu spoczynku wraz z prawem do uposażenia. 

<§ 3a. Jeżeli orzeczona została kara pozbawienia prawa do stanu spoczynku wraz z 

prawem do uposażenia, wyrok wywołuje skutek w postaci obniżenia do 50% 

uposażenia do czasu prawomocnego zakończenia postępowania dyscyplinarnego. W 

razie prawomocnego zakończenia postępowania dyscyplinarnego orzeczeniem kary 

innej niż kara pozbawienia prawa do stanu spoczynku wraz z prawem do uposażenia 

dokonuje się wyrównania uposażenia do pełnej wysokości.> 

§ 4. Skazanie sędziego w stanie spoczynku prawomocnym wyrokiem sądu na pozbawienie 

praw publicznych za przestępstwo popełnione po przejściu w stan spoczynku, jak również 

przed przejściem w stan spoczynku, lub prawomocne orzeczenie kary wydalenia ze 

służby, za przewinienie popełnione, w tym przed przejściem w stan spoczynku, powoduje 

utratę uprawnień do stanu spoczynku i uposażenia sędziego oraz uposażenia rodzinnego 

członków jego rodziny. 

§ 5. W razie orzeczenia kary wymienionej w § 3 pkt 4, lub w przypadkach przewidzianych w 

§ 4, sędzia pozbawiony prawa do stanu spoczynku i uposażenia albo członek jego rodziny 

pozbawiony prawa do uposażenia rodzinnego nabywa prawo do emerytury lub renty, 

jeżeli spełnia warunki określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym. 
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Art. 105. 

[§ 1. Do sędziów w stanie spoczynku stosuje się odpowiednio przepisy art. 84 § 3 i art. 86. Do 

sędziów w stanie spoczynku, którym powierzono pełnienie funkcji wizytatora, stosuje się 

odpowiednio także przepisy art. 77 § 1, 6-6b i 8, art. 78 § 3, art. 79, art. 82-83, art. 85, 

art. 87-90 oraz art. 94a i 94b. 

§ 2. Sędziemu, który przeszedł w stan spoczynku w trybie art. 69 § 1, 1b i 2, oraz sędziemu 

przeniesionemu w stan spoczynku w razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic 

okręgów sądowych można powierzyć, za jego zgodą, pełnienie funkcji wizytatora w 

Ministerstwie Sprawiedliwości lub sądzie. W takim przypadku sędziemu w stanie 

spoczynku przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości przewidzianej dla sędziego 

wizytatora. Do powierzenia funkcji wizytatora w sądzie stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 37d § 1 i 4. Pełnienie funkcji wizytatora w Ministerstwie Sprawiedliwości powierza 

Minister Sprawiedliwości, na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas 

nieokreślony.] 

<§ 1. Do sędziów w stanie spoczynku stosuje się odpowiednio przepisy art. 84 § 3 i art. 

86. Do sędziów w stanie spoczynku, którym powierzono pełnienie funkcji wizytatora, 

stosuje się odpowiednio także przepisy art. 77 § 1, 6–6b i 8, art. 79, art. 82, art. 82a, 

art. 83, art. 85, art. 87–90 oraz art. 94a i art. 94b. Sędziom w stanie spoczynku, 

którym powierzono pełnienie funkcji wizytatora, przysługuje prawo do 

nieświadczenia pracy przez okres odpowiadający urlopowi wypoczynkowemu. 

§ 2. Sędziemu, który przeszedł w stan spoczynku w trybie art. 69 § 1, 1b, 2 i 2b, oraz 

sędziemu przeniesionemu w stan spoczynku w razie zmiany ustroju sądów lub 

zmiany granic okręgów sądowych można powierzyć, za jego zgodą, pełnienie funkcji 

wizytatora w Ministerstwie Sprawiedliwości lub sądzie. Sędziemu w stanie 

spoczynku pełniącemu funkcję wizytatora w sądzie przysługuje dodatek funkcyjny w 

wysokości przewidzianej dla sędziego wizytatora. Do powierzenia funkcji wizytatora 

w sądzie stosuje się odpowiednio przepisy art. 37d. Pełnienie funkcji wizytatora w 

Ministerstwie Sprawiedliwości powierza Minister Sprawiedliwości na czas określony, 

nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokreślony. Przepisy art. 78 § 2–4 stosuje się 

odpowiednio.> 
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§ 3. Powierzenie sędziemu w stanie spoczynku funkcji wizytatora oraz zgoda na pełnienie tej 

funkcji przez sędziego w stanie spoczynku mogą zostać cofnięte, z zachowaniem 

miesięcznego uprzedzenia. 

§ 4. Możliwość pełnienia funkcji wizytatora jest wyłączona w przypadku ubiegania się przez 

sędziego w stanie spoczynku o mandat posła, senatora albo radnego bądź pełnienia przez 

niego funkcji, o których mowa w art. 98 § 2. 

 

Art. 106i. 

§ 1. 
(37)

 Asesorów sądowych mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na czas 

nieokreślony, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. 

§ 2. 
(38)

 W akcie mianowania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza miejsce 

służbowe (siedzibę) asesora sądowego, zgodnie z jego wyborem dokonanym w trybie art. 

33a ust. 5 albo art. 33b ust. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole 

Sądownictwa i Prokuratury. 

§ 3. 
(39)

 Asesor sądowy składa ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

według następującej roty: 

"Ślubuję uroczyście jako asesor sądowy służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na 

straży prawa, obowiązki asesora sądowego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość 

wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować 

tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i 

uczciwości."; składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: "Tak mi dopomóż 

Bóg". 

§ 4. Stosunek służbowy asesora sądowego nawiązuje się po doręczeniu mu aktu mianowania. 

§ 5. Asesor sądowy zgłasza się w celu objęcia stanowiska w ciągu czternastu dni od dnia 

otrzymania aktu mianowania. 

§ 6. W razie nieusprawiedliwionego nieobjęcia stanowiska asesorskiego w terminie 

określonym w § 5 mianowanie traci moc. Okoliczność tę stwierdza Minister 

Sprawiedliwości. 

§ 7. 
(40)

 (uchylony). 

§ 8. 
(41)

 Asesor sądowy pełni obowiązki sędziego przez okres 4 lat od dnia objęcia stanowiska 

asesorskiego. 

§ 9. 
(42)

 (uchylony). 
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[§ 10. Asesor sądowy w okresie, w którym nie pełni obowiązków sędziego, wykonuje zadania 

z zakresu ochrony prawnej inne niż wymiar sprawiedliwości.] 

 

Art. 106k. 

§ 1. Asesor sądowy jest nieusuwalny. 

§ 2. Stosunek służbowy asesora sądowego wygasa w przypadku: 

1)   
(43)

 (uchylony); 

[2)   niezłożenia przez asesora sądowego wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na 

stanowisku sędziowskim - z upływem okresu, na jaki powierzono asesorowi pełnienie 

obowiązków sędziego;] 

<2) niezłożenia przez asesora sądowego wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na 

stanowisku sędziowskim – z upływem okresu, o którym mowa w art. 106i § 8;> 

3)   powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim - z dniem poprzedzającym 

powołanie na stanowisko sędziowskie; 

4)   nieprzedstawienia przez Krajową Radę Sądownictwa wniosku o powołanie asesora 

sądowego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim - z dniem 

uprawomocnienia się uchwały Krajowej Rady Sądownictwa. 

§ 3. Stosunek służbowy asesora sądowego rozwiązuje się z mocy prawa, jeżeli zrzekł się on 

urzędu. Zrzeczenie się urzędu jest skuteczne po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia 

Ministrowi Sprawiedliwości oświadczenia, chyba że na wniosek asesora sądowego 

Minister Sprawiedliwości określi inny termin. O zrzeczeniu się urzędu przez asesora 

sądowego Minister Sprawiedliwości zawiadamia Krajową Radę Sądownictwa. 

§ 3a. Cofnięcie przez asesora sądowego wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na 

stanowisku sędziowskim jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zrzeczeniu się 

urzędu. 

§ 4. Prawomocne orzeczenie sądu dyscyplinarnego o złożeniu asesora sądowego z urzędu 

oraz prawomocne orzeczenie sądu skazujące na środek karny pozbawienia praw 

publicznych lub zakazu zajmowania stanowiska asesora sądowego powoduje, z mocy 

prawa, utratę urzędu i stanowiska asesora sądowego; stosunek służbowy asesora 

sądowego wygasa z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. 

§ 5. Stosunek służbowy asesora sądowego wygasa z dniem utraty przez niego obywatelstwa 

polskiego. 
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§ 6. Stosunek służbowy asesora sądowego wygasa, jeżeli z powodu choroby lub utraty sił 

został uznany za trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków asesora sądowego. 

§ 7. Minister Sprawiedliwości zawiadamia asesora sądowego o wygaśnięciu lub rozwiązaniu 

stosunku służbowego. 

Art. 106l. 

§ 1. (uchylony). 

<§ 1a. Przeniesienie asesora sądowego na inne miejsce służbowe może nastąpić na jego 

wniosek, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i nie wcześniej niż po dwóch 

latach od dnia mianowania.> 

§ 2. Przeniesienie asesora sądowego na inne miejsce służbowe może nastąpić, także bez jego 

zgody, w przypadkach: 

1)   zniesienia stanowiska wywołanego zmianą w organizacji sądownictwa lub zniesienia 

danego sądu lub wydziału zamiejscowego albo przeniesienia siedziby sądu; 

2)   niedopuszczalności zajmowania stanowiska asesora sądowego w danym sądzie 

wskutek wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 6; 

3)   gdy wymaga tego wzgląd na powagę stanowiska, na podstawie orzeczenia sądu 

dyscyplinarnego, wydanego na wniosek kolegium właściwego sądu lub Krajowej 

Rady Sądownictwa; 

4)   przeniesienia w wyniku kary dyscyplinarnej. 

§ 3. Decyzję o przeniesieniu asesora sądowego wydaje Minister Sprawiedliwości, z tym że 

przeniesienie z przyczyn, o których mowa w § 2 pkt 1, może nastąpić, jeżeli 

uwzględnienie wniosku asesora sądowego co do nowego miejsca służbowego nie jest 

możliwe. 

§ 4. W przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, od decyzji Ministra Sprawiedliwości 

asesorowi sądowemu przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego. 

 

Art. 110. 

§ 1. 
(56)

 W sprawach dyscyplinarnych sędziów orzekają: 

1)   w pierwszej instancji: 

a)  sądy dyscyplinarne przy sądach apelacyjnych w składzie trzech sędziów, 

b)  Sąd Najwyższy w składzie dwóch sędziów Izby Dyscyplinarnej i jednego ławnika 

Sądu Najwyższego w sprawach przewinień dyscyplinarnych wyczerpujących 

znamiona umyślnych przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego lub 
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umyślnych przestępstw skarbowych lub sprawach, w których Sąd Najwyższy 

zwrócił się z wnioskiem o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej wraz z wytknięciem 

uchybienia; 

2)   w drugiej instancji - Sąd Najwyższy w składzie dwóch sędziów Izby Dyscyplinarnej i 

jednego ławnika Sądu Najwyższego. 

§ 2. Sądy dyscyplinarne są ponadto właściwe do orzekania w sprawach, o których mowa w 

art. 37 § 5, art. 75 § 2 pkt 3 oraz w art. 80. 

<§ 2a. Do rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 37 § 5 i art. 75 § 2 pkt 3, 

właściwy miejscowo jest sąd dyscyplinarny, w okręgu którego pełni służbę sędzia 

objęty postępowaniem, a do rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 80, 

właściwy miejscowo jest sąd dyscyplinarny, w okręgu którego prowadzi się 

postępowanie, a w wypadkach niecierpiących zwłoki, także inny sąd dyscyplinarny.> 

§ 3. 
(57)

 Od rozpoznania spraw wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a jest wyłączony sąd 

dyscyplinarny, w okręgu którego pełni służbę sędzia objęty postępowaniem 

dyscyplinarnym. Sąd dyscyplinarny właściwy do rozpoznania sprawy wyznacza Prezes 

Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej na wniosek rzecznika 

dyscyplinarnego. 

§ 4. 
(58)

 (uchylony). 

§ 5. Sąd dyscyplinarny pierwszej instancji może orzekać na sesjach wyjazdowych w sądzie 

okręgowym, na obszarze właściwości którego obwiniony zajmuje stanowisko sędziego, 

chyba że sprzeciwia się temu dobro wymiaru sprawiedliwości. 

 

Art. 112.  

§ 1. Oskarżycielami przed sądem dyscyplinarnym są Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów 

Sądów Powszechnych oraz Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów 

Powszechnych, a także zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądach 

apelacyjnych i zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądach okręgowych. 

§ 2. W sprawach sędziów sądów apelacyjnych oraz prezesów i wiceprezesów sądów 

apelacyjnych i sądów okręgowych oskarżycielami przed sądem dyscyplinarnym są 

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych oraz Zastępcy Rzecznika 

Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. W sprawach pozostałych sędziów 

sądów okręgowych, a także prezesów oraz wiceprezesów sądów rejonowych 

uprawnionym oskarżycielem jest zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy 
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sądzie apelacyjnym, a w pozostałych sprawach sędziów sądów rejonowych oraz asesorów 

sądowych - zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądzie okręgowym. 

§ 3. Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz dwóch Zastępców 

Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych powołuje Minister 

Sprawiedliwości na czteroletnią kadencję. 

§ 4. Krajowa Rada Sądownictwa zapewnia obsługę administracyjną Rzecznika 

Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz Zastępców Rzecznika 

Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych przez utworzenie odrębnej komórki 

organizacyjnej w ramach Biura Krajowej Rady Sądownictwa. 

§ 5. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych, Zastępca Rzecznika 

Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, zastępca rzecznika dyscyplinarnego 

działający przy sądzie apelacyjnym i zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy 

sądzie okręgowym wykonują swoje obowiązki do czasu powołania osób pełniących te 

funkcje w kolejnej kadencji. 

<§ 5a. Przy sądzie okręgowym działa jeden zastępca rzecznika dyscyplinarnego. W 

sądzie powyżej sześćdziesięciu stanowisk sędziowskich Rzecznik Dyscyplinarny 

Sędziów Sądów Powszechnych może, po uzyskaniu zgody Ministra Sprawiedliwości, 

ustalić większą liczbę zastępców rzecznika dyscyplinarnego działających przy sądzie 

okręgowym, jeżeli jest to uzasadnione interesem wymiaru sprawiedliwości. O 

ustaleniu większej liczby zastępców rzecznika dyscyplinarnego działających przy 

sądzie okręgowym Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych informuje 

prezesa właściwego sądu okręgowego.> 

[§ 6. Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu, najpóźniej w terminie miesiąca przed 

zakończeniem kadencji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie 

okręgowym, przedstawia Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Sędziów Sądów Powszechnych 

trzech kandydatów na to stanowisko, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów wybranych 

na tym samym zgromadzeniu. 

§ 7. Każdy sędzia uczestniczący w głosowaniu nad wyborem kandydatów, o których mowa § 

6, może oddać tylko jeden głos na wybranego przez siebie kandydata. Głosowanie jest 

tajne. 

§ 8. Jeżeli po przeprowadzeniu głosowania, o którym mowa w § 7, ze względu na podział 

głosów, nie jest możliwe wybranie trzech kandydatów, przeprowadza się ponowne 
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głosowanie z udziałem kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwyższą równą liczbę 

głosów. Przepis § 7 stosuje się.] 

<§ 6. Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu, najpóźniej w terminie miesiąca przed dniem 

zakończenia kadencji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie 

okręgowym, przedstawia Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Sędziów Sądów 

Powszechnych sześciu kandydatów na stanowisko zastępcy rzecznika 

dyscyplinarnego działającego przy sądzie okręgowym, którzy uzyskali najwyższą 

liczbę głosów wybranych na tym samym zgromadzeniu. W przypadku ustalenia 

większej liczby zastępców rzecznika dyscyplinarnego działających przy sądzie 

okręgowym, zgromadzenie ogólne sędziów okręgu, najpóźniej w terminie dwóch 

miesięcy od dnia powzięcia przez prezesa właściwego sądu okręgowego informacji, o 

której mowa w § 5a zdanie trzecie, przedstawia Rzecznikowi Dyscyplinarnemu 

Sędziów Sądów Powszechnych sześciu kandydatów na każde stanowisko zastępcy 

rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie okręgowym, którzy uzyskali 

najwyższą liczbę głosów, wybranych na tym samym zgromadzeniu. 

§ 7. Każdy sędzia uczestniczący w głosowaniu nad wyborem kandydatów, o których 

mowa § 6, może oddać tylko jeden głos na wybranego przez siebie kandydata na 

każde stanowisko zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie 

okręgowym. Głosowanie jest tajne. 

§ 8. Jeżeli po przeprowadzeniu głosowania, o którym mowa w § 7, ze względu na podział 

głosów nie jest możliwe wybranie wymaganej liczby kandydatów, przeprowadza się 

ponowne głosowanie z udziałem kandydatów na każde stanowisko zastępcy 

rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie okręgowym, którzy uzyskali 

kolejno najwyższą równą liczbę głosów. Przepis § 7 stosuje się.> 

§ 9. Przewodniczący zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu przedstawia Rzecznikowi 

Dyscyplinarnemu Sędziów Sądów Powszechnych protokół posiedzenia wskazujący 

wybranych kandydatów na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie 

okręgowym, niezwłocznie po ich wybraniu. 

§ 10. W przypadku gdy kadencja zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy 

sądzie okręgowym wygasła przed jej upływem przepis § 6 stosuje się odpowiednio, z tym 

że termin do przedstawienia kandydatów na to stanowisko wynosi dwa miesiące od dnia 

wygaśnięcia tej kadencji. Przepisy § 7-9 stosuje się. 
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[§ 11. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych powołuje jednego z kandydatów 

przedstawionych w trybie § 6 i 10 do pełnienia funkcji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego 

sądu okręgowego na czteroletnią kadencję. 

§ 12. Jeżeli kandydaci nie zostaną przedstawieni w wymaganej liczbie lub terminie 

określonych w § 6 i 10, Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych powierza 

obowiązki zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie okręgowym 

sędziemu przez siebie wybranemu. 

§ 13. Przepisy § 6-12 stosuje się odpowiednio do wyboru i powołania zastępcy rzecznika 

dyscyplinarnego działającego przy sądzie apelacyjnym.] 

<§ 11. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych powołuje na każde 

stanowisko zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie okręgowym 

jednego z kandydatów przedstawionych w trybie § 6 i 10 na czteroletnią kadencję. 

§ 12. Jeżeli kandydaci na stanowisko zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego 

przy sądzie okręgowym nie zostaną przedstawieni w wymaganej liczbie lub terminie 

określonych w § 6 i 10, Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych 

powierza obowiązki zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie 

okręgowym sędziemu przez siebie wybranemu albo sędziom przez siebie wybranym, 

w przypadku gdy ustalono liczbę zastępców rzecznika dyscyplinarnego działających 

przy sądzie okręgowym większą niż jeden. 

§ 13. Przepisy § 5a–12 stosuje się odpowiednio do wyboru i powołania zastępcy lub 

zastępców rzecznika dyscyplinarnego działających przy sądzie apelacyjnym.> 

 

Art. 112a. 

[§ 1. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych oraz Zastępca Rzecznika 

Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych może przejąć sprawę prowadzoną przez 

zastępcę rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie okręgowym, a także 

przekazać temu rzecznikowi sprawę do prowadzenia.] 

<§ 1. Rzecznika dyscyplinarnego do prowadzenia sprawy dyscyplinarnej wyznacza się w 

kolejności wpływu spraw, wedle alfabetycznej listy rzeczników dyscyplinarnych. 

Odstępstwo od tej zasady może nastąpić wyłącznie z powodu choroby rzecznika 

dyscyplinarnego lub z innej ważnej przyczyny, co należy zaznaczyć w zarządzeniu o 

wyznaczeniu rzecznika dyscyplinarnego w sprawie.> 
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<§ 1a. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych oraz Zastępca Rzecznika 

Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych mogą przejąć sprawę prowadzoną 

przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie okręgowym, a 

także przekazać temu rzecznikowi sprawę do prowadzenia.> 

[§ 2. W razie niemożności prowadzenia sprawy przez właściwego zastępcę rzecznika 

dyscyplinarnego działającego przy sądzie okręgowym, Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów 

Sądów Powszechnych, wyznacza do jej prowadzenia zastępcę rzecznika dyscyplinarnego 

działającego w innym okręgu. 

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego 

działającego przy sądzie apelacyjnym, z tym że przekazać sprawę zastępcy lub wyznaczyć 

do jej prowadzenia innego zastępcę można tylko spośród zastępców rzecznika 

dyscyplinarnego działających przy sądzie apelacyjnym.] 

<§ 2. W razie niemożności prowadzenia sprawy przez żadnego z właściwych zastępców 

rzecznika dyscyplinarnego działających przy sądzie okręgowym Rzecznik 

Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych wyznacza do jej prowadzenia zastępcę 

rzecznika dyscyplinarnego działającego w innym okręgu. 

§ 3. Przepisy § 1a i 2 stosuje się odpowiednio do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego 

działającego przy sądzie apelacyjnym, z tym że przekazać sprawę zastępcy lub 

wyznaczyć do jej prowadzenia innego zastępcę można tylko spośród zastępców 

rzecznika dyscyplinarnego działających przy sądzie apelacyjnym.> 

 

Art. 129. 

§ 1. Sąd dyscyplinarny może zawiesić w czynnościach służbowych sędziego, przeciwko 

któremu wszczęto postępowanie dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie, a także jeżeli 

wydaje uchwałę zezwalającą na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej. 

§ 2. Jeżeli sąd dyscyplinarny wydaje uchwałę zezwalającą na pociągnięcie sędziego do 

odpowiedzialności karnej za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, z 

urzędu zawiesza sędziego w czynnościach służbowych. 

§ 3. Sąd dyscyplinarny, zawieszając sędziego w czynnościach służbowych, obniża w 

granicach od 25% do 50% wysokość jego wynagrodzenia na czas trwania tego 

zawieszenia; nie dotyczy to osób, w stosunku do których wszczęto postępowanie o 

ubezwłasnowolnienie. 
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<§ 3a. Jeżeli sąd dyscyplinarny wydaje uchwałę zezwalającą na pociągnięcie sędziego w 

stanie spoczynku do odpowiedzialności karnej za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego, z urzędu obniża w granicach od 25% do 50% wysokość jego 

uposażenia na czas trwania postępowania dyscyplinarnego.> 

[§ 4. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne zostało umorzone lub zakończyło się uniewinnieniem, 

dokonuje się wyrównania wszystkich składników wynagrodzenia do pełnej wysokości.] 

<§ 4. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne zostało umorzone lub zakończyło się 

uniewinnieniem, dokonuje się wyrównania wszystkich składników wynagrodzenia 

albo uposażenia do pełnej wysokości.> 

 

Art. 148. 

[§ 1. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze zarządzenia, organizację i zakres działania 

sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, a także kategorie 

pracowników sądowych obowiązanych do noszenia stroju urzędowego lub oznak i 

warunki ich przydziału.] 

<§ 1. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze zarządzenia, organizację i zakres 

działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, sposób 

zapewnienia obsługi kancelaryjnej postępowań sądowych, w tym stosowane 

urządzenia ewidencyjne i podział spraw na kategorie, a także kategorie 

pracowników sądowych obowiązanych do noszenia stroju urzędowego lub oznak i 

warunki ich przydziału, uwzględniając potrzebę zapewnienia prawidłowej obsługi 

administracyjnej i kancelaryjnej sądów oraz potrzebę wprowadzenia podziału spraw 

na kategorie obejmujące sprawy o zbliżonym stopniu skomplikowania i 

pracochłonności.> 

§ 2. Referendarze i asystenci sędziów podlegają okresowym ocenom, obejmującym jakość i 

terminowość wykonywania zadań, kulturę urzędowania, efektywność wykorzystania 

czasu pracy oraz realizację doskonalenia zawodowego. 

§ 2a. Okresową ocenę sporządza się na piśmie i niezwłocznie zapoznaje z nią referendarza 

albo asystenta sędziego. Referendarz oraz asystent sędziego, w terminie siedmiu dni od 

zapoznania z oceną, ma prawo zgłosić sprzeciw do prezesa sądu. Sprzeciw rozpatruje się 

w terminie czternastu dni. 
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§ 2b. W razie uwzględnienia sprzeciwu okresową ocenę zmienia się albo sporządza się po raz 

drugi. Od oceny sporządzonej po raz drugi przysługuje sprzeciw na zasadach określonych 

w § 2a. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria oraz 

szczegółowy sposób dokonywania okresowych ocen referendarzy i asystentów sędziów, 

mając na uwadze konieczność dostosowania metodyki ich przeprowadzania do zakresu 

analizy i kryteriów wskazanych w § 2, oraz zapewnienia sprawnego i rzetelnego 

przeprowadzenia oceny. 

Art. 151a. 

§ 1. Referendarz może zostać przeniesiony na inne miejsce służbowe tylko za jego zgodą. 

Przeniesienia na inne miejsce służbowe na obszarze danej apelacji dokonuje prezes sądu 

apelacyjnego, a poza obszar apelacji - Minister Sprawiedliwości. <Wniosek składa się za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego.> 

§ 1a. O wolnym stanowisku referendarza sądowego Minister Sprawiedliwości ogłasza w 

Biuletynie Informacji Publicznej. Referendarz sądowy zainteresowany przeniesieniem na 

inne miejsce służbowe może w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia złożyć do 

Ministra Sprawiedliwości wniosek o przeniesienie. 

§ 1b. Jeżeli jeden lub więcej wniosków, o których mowa w § 1a, zostało złożonych wyłącznie 

przez referendarzy zatrudnionych na obszarze apelacji, w której ogłoszono o wolnym 

stanowisku, Minister Sprawiedliwości przekazuje je prezesowi właściwego sądu 

apelacyjnego. 

[§ 1c. Referendarza sądowego zatrudnionego przez co najmniej 3 lata w dotychczasowym 

miejscu służbowym przenosi, zgodnie z jego wnioskiem, Minister Sprawiedliwości albo 

prezes sądu apelacyjnego. W przypadku złożenia przez więcej niż jednego referendarza 

sądowego zatrudnionego przez co najmniej trzy lata w dotychczasowym miejscu 

służbowym wniosku o przeniesienie na to samo wolne stanowisko, prezes sądu 

apelacyjnego albo Minister Sprawiedliwości przenosi jednego z nich, mając na względzie 

racjonalne wykorzystanie kadr sądownictwa powszechnego, potrzeby wynikające z 

obciążenia zadaniami poszczególnych sądów, a także okoliczności wynikające z 

uzasadnienia wniosku.] 

<§ 1c. Referendarza sądowego zatrudnionego przez co najmniej trzy lata 

w dotychczasowym miejscu służbowym przenosi, zgodnie z jego wnioskiem, Minister 

Sprawiedliwości albo prezes sądu apelacyjnego. Można odmówić uwzględnienia 
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wniosku, który dotyczy przeniesienia do innego sądu w tej samej miejscowości, 

w której znajduje się miejsce służbowe referendarza. W przypadku złożenia przez 

więcej niż jednego referendarza sądowego zatrudnionego przez co najmniej trzy lata 

w dotychczasowym miejscu służbowym wniosku o przeniesienie na to samo wolne 

stanowisko prezes sądu apelacyjnego albo Minister Sprawiedliwości przenosi 

jednego z nich, mając na względzie racjonalne wykorzystanie kadr sądownictwa 

powszechnego, potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami poszczególnych sądów, a 

także okoliczności wynikające z uzasadnienia wniosku.> 

§ 1d. W przypadku obsadzenia wolnego stanowiska przez przeniesienie referendarza 

sądowego na inne miejsce służbowe Minister Sprawiedliwości ogłasza w Biuletynie 

Informacji Publicznej dokonanie przeniesienia. 

§ 2. Zgoda referendarza na przeniesienie na inne miejsce służbowe nie jest wymagana w 

przypadku: 

1)   zniesienia stanowiska w wyniku zmiany w organizacji sądownictwa lub zniesienia 

danego sądu lub wydziału albo przeniesienia siedziby sądu; 

<1a) jeżeli przeniesienie następuje do innego sądu w tej samej miejscowości, w której 

znajduje się miejsce służbowe referendarza;> 

2)   niedopuszczalności zajmowania stanowiska referendarza w danym sądzie wskutek 

zawarcia związku małżeńskiego albo powstania stosunku powinowactwa, o którym 

mowa w art. 6; 

3)   gdy wymaga tego wzgląd na powagę stanowiska referendarza, na wniosek kolegium 

właściwego sądu okręgowego. 

§ 3. Do przeniesienia referendarza na inne miejsce służbowe przepis art. 76 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 4. Prezes sądu apelacyjnego może delegować referendarza, za jego zgodą, do pełnienia 

czynności referendarza w innym sądzie na obszarze danej apelacji, na czas określony. 

§ 5. Minister Sprawiedliwości może delegować referendarza, za jego zgodą: 

1)   do pełnienia czynności referendarza w innym sądzie na obszarze innej apelacji, 

2)   do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej 

jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego 

nadzorowanej 

- na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokreślony. Przepisy art. 78 § 

1b, 4a i 4b stosuje się odpowiednio.  
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<§ 5a. Minister Sprawiedliwości może delegować referendarza sądowego, za jego zgodą, 

na wniosek Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa do pełnienia czynności 

w Biurze tej Rady, na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas 

nieokreślony.> 

§ 6. Jeżeli wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości, delegowanie referendarza do 

pełnienia czynności referendarza w innym sądzie może nastąpić nawet bez jego zgody, na 

okres nie dłuższy niż sześć miesięcy. Delegowanie referendarza bez jego zgody może być 

powtórzone nie wcześniej niż po upływie trzech lat. 

§ 7. W okresie delegowania, w przypadkach wskazanych w § 4-6, referendarz ma prawo do 

wynagrodzenia zasadniczego, przysługującego na jego stanowisku, oraz dodatku za 

długoletnią pracę; przepisy art. 77 § 4 i 6 oraz art. 78 § 1 i 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 8. W przypadku delegowania referendarza do innego sądu bez jego zgody lub na okres 

dłuższy niż 6 miesięcy, referendarzowi przysługuje dodatek w wysokości 10% 

wynagrodzenia zasadniczego. W przypadku delegowania do Ministerstwa 

Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości 

albo przez niego nadzorowanej referendarzowi przysługuje dodatek funkcyjny. Do 

ustalania wysokości dodatku funkcyjnego stosuje się przepisy o dodatkach funkcyjnych 

przysługujących sędziom. 

§ 9. Minister Sprawiedliwości może delegować referendarza, za zgodą referendarza i zgodnie 

z jego kwalifikacjami, do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa, w 

ramach działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe lub ponadnarodowe 

oraz zespoły międzynarodowe, działające na podstawie umów międzynarodowych, w tym 

umów konstytuujących organizacje międzynarodowe, ratyfikowanych przez 

Rzeczpospolitą Polską, na czas określony, nie dłuższy niż cztery lata. Delegowanie może 

zostać powtórzone na kolejny okres, nieprzekraczający czterech lat. Przepisy art. 78a 

stosuje się odpowiednio. 

§ 10. Rozwiązanie stosunku pracy z referendarzem może nastąpić w drodze wypowiedzenia w 

przypadku: 

1)   uzyskania dwukrotnej, następującej po sobie, negatywnej okresowej oceny; 

2)   zniesienia sądu lub jego reorganizacji, powodującej utratę możliwości dalszego 

zatrudnienia referendarza; 

3)   uznania przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za trwale 

niezdolnego do pełnienia obowiązków referendarza; 
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4)   (uchylony). 

5)   skazania referendarza za przestępstwo inne niż wymienione w § 16. 

§ 11. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z referendarzem na podstawie § 10 pkt 2, w 

okresie między ustaniem zatrudnienia w likwidowanym lub reorganizowanym sądzie a 

podjęciem pracy lub działalności gospodarczej, referendarzowi przysługuje świadczenie 

pieniężne ze środków budżetu państwa przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, 

obliczone jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy; świadczenie to nie 

przysługuje referendarzowi, który nabył prawo do emerytury. 

§ 12. Referendarz może wypowiedzieć stosunek pracy. 

§ 13. Okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące. 

§ 14. Stosunek pracy z referendarzem może być rozwiązany za porozumieniem stron. 

§ 15. W przypadku wszczęcia przeciwko referendarzowi postępowania karnego lub 

postępowania dyscyplinarnego prezes sądu apelacyjnego może zawiesić referendarza w 

czynnościach służbowych, z obniżeniem na czas trwania zawieszenia wysokości 

wynagrodzenia w granicach od 25% do 50%. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne lub 

postępowanie karne zostało umorzone lub zakończyło się uniewinnieniem, referendarzowi 

wypłaca się zatrzymane wynagrodzenie. 

§ 16. W przypadku utraty obywatelstwa polskiego lub skazania za umyślnie popełnione 

przestępstwo ścigane z urzędu lub przestępstwo skarbowe, stosunek pracy z 

referendarzem rozwiązuje się bez wypowiedzenia. Stosunek pracy z referendarzem może 

być rozwiązany bez wypowiedzenia z przyczyn określonych w art. 53 Kodeksu pracy. 

 

Art. 155e. 

§ 1. Prezes sądu apelacyjnego może delegować asystenta sędziego, za jego zgodą, do 

pełnienia czynności asystenta sędziego w innym sądzie na obszarze danej apelacji, na czas 

określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokreślony. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości może delegować asystenta sędziego, za jego zgodą: 

1)   do pełnienia czynności asystenta sędziego w innym sądzie na obszarze innej apelacji, 

2)   do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej 

jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego 

nadzorowanej 

- na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokreślony. Przepisy art. 78 § 

1b, 4a i 4b stosuje się odpowiednio.  
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<§ 2a. Minister Sprawiedliwości może delegować asystenta sędziego, za jego zgodą, na 

wniosek Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa do pełnienia czynności w 

Biurze tej Rady, na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas 

nieokreślony.> 

§ 3. Jeżeli wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości, delegowanie asystenta sędziego do 

pełnienia czynności w innym sądzie może nastąpić nawet bez jego zgody, na okres nie 

dłuższy niż sześć miesięcy. Delegowanie asystenta sędziego bez jego zgody może być 

powtórzone nie wcześniej niż po upływie trzech lat. 

§ 4. W okresie delegowania, w przypadkach wskazanych w § 1-3, asystent sędziego ma 

prawo do wynagrodzenia zasadniczego, przysługującego na jego stanowisku, oraz 

dodatku za wieloletnią pracę; przepisy art. 77 § 4 i 6 oraz art. 78 § 1 i 3 stosuje się 

odpowiednio. W razie delegowania asystenta sędziego do innego sądu bez jego zgody lub 

na okres dłuższy niż sześć miesięcy, asystentowi sędziego przysługuje dodatek w 

wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. W razie delegowania do Ministerstwa 

Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości 

albo przez niego nadzorowanej asystentowi sędziego przysługuje dodatek funkcyjny. Do 

ustalania wysokości dodatku funkcyjnego stosuje się przepisy o dodatkach funkcyjnych 

przysługujących pracownikom sądów i prokuratury. 

§ 5. Minister Sprawiedliwości może delegować asystenta sędziego, za zgodą asystenta i 

zgodnie z jego kwalifikacjami, do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami 

państwa, w ramach działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe lub 

ponadnarodowe oraz zespoły międzynarodowe, działające na podstawie umów 

międzynarodowych, w tym umów konstytuujących organizacje międzynarodowe, 

ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, na czas określony, nie dłuższy niż cztery 

lata. Delegowanie może zostać powtórzone na kolejny okres, nieprzekraczający czterech 

lat. Przepisy art. 78a stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 172. 

§ 1. Pracodawca zatrudniający ławnika jest obowiązany zwolnić go od pracy na czas 

wykonywania czynności w sądzie. 

§ 2. Za czas zwolnienia od pracy ławnik zachowuje prawo do świadczeń wynikających ze 

stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. 
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§ 3. Ławnik otrzymuje rekompensatę pieniężną za czas wykonywania czynności w sądzie, 

którymi są: udział w rozprawie lub posiedzeniu, uczestnictwo w naradzie nad wyrokiem, 

sporządzenie uzasadnienia lub uczestnictwo w posiedzeniu rady ławniczej, jeżeli został do 

niej wybrany. 

[§ 4. Wysokość rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w 

sądach powszechnych, za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika, wynosi 1,9% 

podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c.] 

<§ 4. Wysokość rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw 

w sądach powszechnych, za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika, wynosi 

2,64% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa 

w art. 91 § 1c.> 

<§ 4a. Ławnikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do sądu w celu 

wykonywania czynności w sądzie środkami komunikacji miejscowej w wysokości 

0,25% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa 

w art. 91 § 1c.> 

§ 5. (uchylony). 

[§ 6. Koszty wypłaty rekompensaty, o której mowa w § 3, ponosi Skarb Państwa.] 

<§ 6. Koszty wypłaty świadczeń, o których mowa w § 4 i 4a, ponosi Skarb Państwa.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2243, 2265 i z 2018 r. poz. 3 i 5) 

 

Art. 70. 

§ 1. 
(34)

 Do sądów wojskowych, asystentów sędziów oraz ławników stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 4, art. 5, art. 8, art. 20a, art. 22b § 2, art. 37 § 8, art. 37e § 1 i 3, art. 40, art. 

41a-41d, art. 42, art. 44-52, art. 53 § 1-3, art. 54, art. 57 § 1 i 7 zdanie pierwsze i drugie, 

art. 58 § 1, 3-4a, 5 i 6, art. 60, art. 65, art. 66, art. 69 § 1 i 1b-2a, art. 70, art. 71, art. 73-75, 

art. 77 § 2-2b, 3a, 4 i 6-7, art. 78 § 1-4, art. 78a § 1-3 i 6, art. 79, art. 80 § 2d-2h i 4, art. 

82a, art. 83, art. 84 § 3, art. 85, art. 86, art. 89, art. 90, art. 91 § 1, 1c-2, 6, 7 i 9-12, art. 

91a, art. 92, art. 93, art. 94 § 1, 3 i 4, art. 95, art. 98 § 1 i 2, art. 99, art. 100 § 1-4, art. 101 

§ 2-4, art. 102, art. 104-106, art. 108, art. 109a, art. 109b, art. 111, art. 113 § 2-4, art. 
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113a, art. 113b, art. 114 § 2-13, art. 115, art. 115a, art. 115c-118, art. 120-122, art. 125-

128, art. 130, art. 131, art. 133, art. 133a, art. 147 § 3, art. 156, art. 159 § 1 pkt 5 i 6, art. 

167, art. 169, art. 170 § 3 i art. 171-174 ustawy, o której mowa w art. 32a § 1, oraz 

przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 41 § 2, art. 41e, art. 57 § 9, art. 78 § 5, 

art. 78a § 7, art. 91 § 8 i art. 148 § 3 tej ustawy, z tym że: 

1)   określone w przepisach czynności i uprawnienia Ministra Sprawiedliwości, 

zgromadzenia ogólnego sędziów, kolegium sądu, prezesów sądów rejonowych, 

okręgowych i apelacyjnych oraz prezesa sądu dyscyplinarnego wykonują 

odpowiednio: Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony 

Narodowej, Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych, kolegium wojskowego sądu 

okręgowego, prezesi sądów wojskowych i prezes sądu dyscyplinarnego, a czynności i 

uprawnienia prezesa sądu apelacyjnego w zakresie nadzoru administracyjnego - 

Minister Sprawiedliwości; 

2)   uprawnienia określone w art. 92 § 1 powołanej ustawy przysługują, jeżeli sędzia 

wojskowy nie nabył wcześniej prawa do urlopu dodatkowego określonego w 

przepisach ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1726 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60); 

3)   oceny pracy sędziów sądów wojskowych dokonują sędziowie wizytatorzy, 

powoływani przez Ministra Sprawiedliwości spośród sędziów wojskowego sądu 

okręgowego, po zasięgnięciu opinii kolegium wojskowego sądu okręgowego; 

negatywna opinia kolegium jest dla Ministra Sprawiedliwości wiążąca; kandydatów 

do sprawowania funkcji wizytatora zgłasza prezes wojskowego sądu okręgowego; 

4)   przepisów art. 131 powołanej ustawy nie stosuje się w przypadkach określonych w 

art. 15 niniejszej ustawy; 

5)   uprawnienia określone w art. 172-174 powołanej ustawy przysługują w przypadku 

określonym w art. 61 niniejszej ustawy; 

[6)   uprawnienia określone w art. 172 § 3 i art. 173 powołanej ustawy nie przysługują 

ławnikom w czynnej służbie wojskowej;] 

<6) uprawnienia określone w art. 172 § 3 i 4a oraz art. 173 powołanej ustawy nie 

przysługują ławnikom w czynnej służbie wojskowej;> 

7)   obsada wolnych stanowisk sędziowskich, o których mowa w art. 20a § 1-2a 

powołanej ustawy, następuje z uwzględnieniem potrzeb kadrowych sądownictwa 

wojskowego; 
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8)   zgłoszenia kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie dokonuje się poprzez 

złożenie karty zgłoszenia w dwóch egzemplarzach; nie ma zastosowania system 

teleinformatyczny obsługujący postępowanie w sprawie powołania do pełnienia 

urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego. 

§ 1a. (uchylony). 

§ 2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawa i obowiązki sędziów sądów 

wojskowych określają przepisy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. 

§ 3. Uposażenie sędziów sądów wojskowych określają przepisy o uposażeniu żołnierzy, z tym 

że nie może być ono niższe od wynagrodzenia sędziów sądów powszechnych na 

stanowiskach równorzędnych, ustalonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4. Do sędziów sądów wojskowych stosuje się odpowiednio art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2188 i z 2018 r. poz. 3) 

Art. 6a. 

§ 1. Do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego może być powołany ten, kto 

ukończył 30 lat i spełnia wymagania: 

1)   o których mowa w art. 6 § 1 pkt 1-4 i 6; 

2)    przez co najmniej cztery lata pozostawał na stanowisku sędziego, prokuratora lub 

prezesa, wiceprezesa, lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 

albo co najmniej przez cztery lata wykonywał zawód adwokata, radcy prawnego lub 

notariusza albo przez sześć lat pozostawał w instytucjach publicznych na 

stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego. 

§ 2. Wymagania, o których mowa w § 1 pkt 2, nie dotyczą osób z tytułem naukowym 

profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego nauk prawnych. 

<§ 2a. O wolnych stanowiskach asesorskich Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 

obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.> 

§ 3. Kandydaturę na stanowisko asesora sądowego zgłasza się prezesowi właściwego 

wojewódzkiego sądu administracyjnego. 
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§ 4. Prezes właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, po stwierdzeniu spełnienia 

przez kandydata warunków i wymogów, o których mowa w § 1 i 2, przekazuje zgłoszenie 

Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

§ 5. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, po zasięgnięciu opinii kolegium sądu, 

przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydaturę na stanowisko asesora sądowego 

wraz z oceną kwalifikacji. 

Art. 27a. 

§ 1. Na stanowisku asystenta sędziego, do samodzielnego wykonywania czynności 

administracji sądowej oraz czynności przygotowania spraw sądowych do ich rozpoznania, 

może być zatrudniony ten, kto spełnia wymagania określone w art. 6 § 1 pkt 1-3. 

[§ 2. Na stanowisku starszego asystenta sędziego może być zatrudniony asystent sędziego, 

który zajmował stanowisko asystenta sędziego przez co najmniej pięć lat, nie był karany 

za przewinienia dyscyplinarne, a także uzyskiwał pozytywne okresowe oceny 

kwalifikacyjne.] 

<§ 2. Na stanowisku starszego asystenta sędziego może być zatrudniony asystent 

sędziego, który zajmował stanowisko asystenta sędziego przez co najmniej pięć lat 

i uzyskiwał pozytywne okresowe oceny kwalifikacyjne.> 

 

Art. 29. 

§ 1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do wojewódzkich sądów administracyjnych 

oraz sędziów, asesorów sądowych, starszych referendarzy sądowych, referendarzy 

sądowych, starszych asystentów sędziów, asystentów sędziów stosuje się odpowiednio 

przepisy o ustroju sądów powszechnych, z tym że: 

1)   przepisów dotyczących systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie w 

sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego 

albo asesora sądowego nie stosuje się; 

2)   do wynagrodzeń sędziów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wynagrodzeń 

sędziów sądu apelacyjnego; 

3)   wynagrodzenie zasadnicze asesora sądowego odpowiada wynagrodzeniu 

zasadniczemu sędziego sądu okręgowego według stawki czwartej, powiększonemu o 

należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego[.] <;> 

<4) do postępowania w przedmiocie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku 

asesora sądowego stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu w 
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przedmiocie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu 

powszechnego.> 

§ 2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do urzędników i innych pracowników 

wojewódzkich sądów administracyjnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 

1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 246 i 1139). 

§ 3. Określone w przepisach, o których mowa w § 1 i 2, uprawnienia Ministra 

Sprawiedliwości przysługują Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 624 i 1045) 

Art. 17. 

[1. Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze zarządzenia, w zależności od potrzeb 

kadrowych sądów i prokuratury, nabór na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską 

i jednocześnie wyznacza limity przyjęć na te aplikacje. Wyznaczając limit przyjęć na 

aplikację prokuratorską, Minister Sprawiedliwości zasięga opinii Prokuratora 

Krajowego.] 

<1. Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze zarządzenia, w zależności od potrzeb 

kadrowych sądów i prokuratury, nabór na aplikację sędziowską i aplikację 

prokuratorską oraz aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską prowadzone w 

formie aplikacji uzupełniających i jednocześnie wyznacza limity przyjęć na te 

aplikacje. Wyznaczając limity przyjęć na aplikację prokuratorską i aplikację 

prokuratorską prowadzoną w formie aplikacji uzupełniającej, Minister 

Sprawiedliwości zasięga opinii Prokuratora Krajowego.> 

2. Dyrektor Krajowej Szkoły zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa 

w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933), zwanym dalej "Biuletynem Informacji Publicznej", a 

także na stronie internetowej Krajowej Szkoły, zarządzenie Ministra Sprawiedliwości, o 

którym mowa w ust. 1. 

3. W ogłoszeniu o naborze na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską podaje się w 

szczególności: 

1)   termin przeprowadzenia konkursu; 
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2)   termin i miejsce złożenia zgłoszenia do konkursu; 

3)   wysokość i sposób uiszczenia opłaty za udział w konkursie. 

4. Zgłoszenie do konkursu zawiera: 

1)   ankietę personalną; 

2)   kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w 

Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych 

studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o 

zdanym egzaminie magisterskim; 

3)    kopię dowodu uiszczenia opłaty za udział w konkursie; 

4)   kopię dowodu osobistego; 

5)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich. 

4a. Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, można złożyć zaświadczenie, z 

którego wynika, że kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w 

planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu 

magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia takiego kandydata do udziału w konkursie jest 

złożenie przez niego, nie później niż na 14 dni przed terminem przeprowadzenia 

konkursu, dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2. 

5. (uchylony). 

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 i 4a, składa się w formie elektronicznej. Odstąpienie 

od obowiązku składania dokumentów w formie elektronicznej może nastąpić na 

podstawie zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły. 

 

Art. 24. 

1. Aplikantem aplikacji sędziowskiej albo aplikacji prokuratorskiej może zostać osoba: 

1)  która posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 

<1a) która nie ukończyła w dniu przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu 35. 

roku życia;> 

2)   która posiada nieposzlakowaną opinię; 

3)   która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

4)   która ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł 

zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej 

Polskiej; 
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5)    której stan zdrowia pozwala na pełnienie obowiązków sędziego albo prokuratora. 

2. Dyrektor Krajowej Szkoły zasięga informacji z Krajowego Rejestru Karnego o każdym 

kandydacie umieszczonym na liście kwalifikacyjnej, który złożył wniosek o przyjęcie na 

aplikację sędziowską lub aplikację prokuratorską. 

 

Art. 27. 

1. Aplikacja sędziowska i aplikacja prokuratorska trwają 36 miesięcy i rozpoczynają się nie 

później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia list, o których mowa w art. 25 ust. 3. 

2. Dyrektor Krajowej Szkoły określa, w drodze zarządzenia, termin rozpoczęcia aplikacji 

sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej. Zarządzenie to zamieszcza się w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

3. W trakcie aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej aplikanci odbywają zajęcia w 

Krajowej Szkole oraz praktyki zgodnie z programem aplikacji. 

4. Dyrektor Krajowej Szkoły wyznacza aplikantowi patrona koordynatora, który służy 

aplikantowi pomocą merytoryczną oraz nadzoruje i koordynuje prawidłowy przebieg jego 

praktyk, zgodnie z programem aplikacji. 

5. Na czas odbywania przez aplikanta praktyk Dyrektor Krajowej Szkoły, na wniosek patrona 

koordynatora, wyznacza aplikantowi patrona każdej z praktyk, który zapoznaje aplikanta 

z czynnościami należącymi do zakresu jego obowiązków w trakcie praktyki. 

Niezwłocznie po jej zakończeniu patron praktyki przedstawia patronowi koordynatorowi 

pisemną opinię wraz z oceną przebiegu praktyki. 

6. Dyrektor Krajowej Szkoły może, na wniosek aplikanta, ustalić indywidualny tok 

odbywania aplikacji, jeżeli uzna, że choroba, wypadek losowy lub inna udokumentowana 

przez aplikanta przyczyna uniemożliwiają mu odbywanie zajęć lub praktyk zgodnie z 

programem aplikacji. W ramach indywidualnego toku odbywania aplikacji aplikant ma 

obowiązek przystąpić do wszystkich przewidzianych w programie aplikacji 

sprawdzianów. 

<6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do aplikantów aplikacji uzupełniającej sędziowskiej 

oraz aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej.> 

[7. Dyrektor Krajowej Szkoły może, na wniosek aplikanta, ustalić indywidualny tok szkolenia, 

jeżeli aplikant przed podjęciem aplikacji co najmniej 3 lata zajmował stanowisko 

referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora. W takim przypadku 

czas trwania aplikacji sędziowskiej albo aplikacji prokuratorskiej może zostać skrócony, 
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jednak nie więcej niż o 12 miesięcy. Aplikant może złożyć taki wniosek przed upływem 30 

dni od dnia rozpoczęcia aplikacji.] 

Art. 32. 

1. Aplikanci przystępują do egzaminu sędziowskiego nie później niż w terminie miesiąca od 

dnia ukończenia aplikacji sędziowskiej. O terminie tego egzaminu Dyrektor Krajowej 

Szkoły obwieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej co najmniej na 4 miesiące przed 

dniem zakończenia aplikacji sędziowskiej. 

[1a. Jeżeli w danym roku egzamin, o którym mowa w ust. 1, nie jest przeprowadzany, Minister 

Sprawiedliwości może wyznaczyć jeden termin egzaminu sędziowskiego. O terminie tego 

egzaminu Dyrektor Krajowej Szkoły obwieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej co 

najmniej na 6 miesięcy przed dniem egzaminu.] 

<1a. Jeżeli w danym roku egzamin, o którym mowa w ust. 1, nie jest przeprowadzany, 

Minister Sprawiedliwości może wyznaczyć jeden termin egzaminu sędziowskiego. W 

innych uzasadnionych przypadkach Minister Sprawiedliwości może wyznaczyć 

dodatkowy termin egzaminu sędziowskiego, nie więcej niż jeden w danym roku. O 

terminie egzaminu Dyrektor Krajowej Szkoły obwieszcza w Biuletynie Informacji 

Publicznej co najmniej na 4 miesiące przed dniem egzaminu.> 

2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu sędziowskiego jest uzyskanie pozytywnych ocen ze 

wszystkich sprawdzianów i praktyk objętych programem aplikacji. 

3. Egzamin sędziowski składa się z części pisemnej i ustnej. 

4. Warunkiem zdania egzaminu sędziowskiego jest uzyskanie co najmniej 60% możliwych do 

zdobycia punktów zarówno z części pisemnej, jak i części ustnej egzaminu, lecz nie mniej 

niż 50% z każdej dziedziny w części ustnej egzaminu. Do części ustnej egzaminu nie 

może zostać dopuszczony zdający, który za rozwiązanie jednego z zadań praktycznych 

uzyskał mniej niż 30% możliwych do zdobycia punktów. 

5. Zadania praktyczne na część pisemną oraz kazusy na część ustną egzaminu sędziowskiego 

opracowuje zespół egzaminacyjny powołany przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek 

Dyrektora Krajowej Szkoły. 

6. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzi: 

1)   przewodniczący wskazany przez Ministra Sprawiedliwości spośród sędziów; 

2)   sekretarz wskazany przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród pracowników Krajowej 

Szkoły lub osób do niej delegowanych; 
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3)   7 sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, specjalistów z 

poszczególnych dziedzin prawa objętych zakresem egzaminu; 

4)   sędzia wskazany przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród sędziów będących 

wykładowcami Krajowej Szkoły, specjalista z poszczególnych dziedzin prawa 

objętych zakresem egzaminu. 

7. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kieruje jego pracami. 

8. Egzamin sędziowski przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Ministra 

Sprawiedliwości na wniosek Dyrektora Krajowej Szkoły. 

9. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi: 

1)   przewodniczący wskazany przez Ministra Sprawiedliwości spośród sędziów; 

2)   sekretarz wskazany przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród sędziów delegowanych 

do Krajowej Szkoły; 

3)   7 sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, specjalistów z 

poszczególnych dziedzin prawa objętych zakresem egzaminu; 

4)   sędzia wskazany przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród sędziów będących 

wykładowcami Krajowej Szkoły, specjalista z poszczególnych dziedzin prawa 

objętych zakresem egzaminu. 

9a. W pracach komisji egzaminacyjnej uczestniczy przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości 

w charakterze obserwatora. 

9b. W pracach komisji egzaminacyjnej może uczestniczyć przedstawiciel Krajowej Rady 

Sądownictwa w charakterze obserwatora. 

10. Członkiem komisji egzaminacyjnej nie może być członek zespołu egzaminacyjnego. 

11. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej kieruje jej pracami. 

12. Do członków zespołu egzaminacyjnego oraz członków komisji egzaminacyjnej stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 19 ust. 5-8. 

 

<Rozdział 3a 

Aplikacje sędziowska i prokuratorska prowadzone w formie aplikacji uzupełniających 

 

Art. 37a. 

1. Aplikacja sędziowska i aplikacja prokuratorska mogą być prowadzone także w 

formie aplikacji uzupełniających. 
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2. Do aplikacji uzupełniających i aplikantów tych aplikacji stosuje się odpowiednio 

przepisy o aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej oraz aplikantach tych 

aplikacji, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

 

Art. 37b. 

1. Aplikantem aplikacji uzupełniającej sędziowskiej albo aplikacji uzupełniającej 

prokuratorskiej może zostać osoba, która spełnia warunki, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 1 i 2–5, a także: 

1)  nie ukończyła w dniu przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą 

sędziowską albo na aplikację uzupełniającą prokuratorską 40. roku życia; 

2)  w okresie 5 lat przed dniem przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą 

sędziowską albo na aplikację uzupełniającą prokuratorską była zatrudniona łącznie 

przez okres co najmniej 2 lat na stanowisku referendarza sądowego, asystenta 

sędziego lub asystenta prokuratora; 

3) w dniu przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską albo na 

aplikację uzupełniającą prokuratorską jest zatrudniona na stanowisku referendarza 

sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora. 

2. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze okres zatrudnienia, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2, podlega proporcjonalnemu wydłużeniu. 

 

Art. 37c. 

Zgłoszenia do konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską oraz na aplikację 

uzupełniającą prokuratorską zawierają, oprócz dokumentów wskazanych w art. 17 

ust. 4, także kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie, o którym mowa w 

art. 37b ust. 1 pkt 2 i 3. 

Art. 37d. 

1. Nabór na aplikację uzupełniającą sędziowską odbywa się w drodze konkursu 

składającego się z testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa, 

innego niż test, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1. 

2. Nabór na aplikację uzupełniającą prokuratorską odbywa się w drodze konkursu, 

składającego się z egzaminu ustnego i oceny pracy na dotychczasowym stanowisku, 

przeprowadzanego przez komisję konkursową powołaną przez Prokuratora 

Krajowego. 
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3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób powoływania 

komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą 

prokuratorską, sposób przeprowadzenia konkursu, a także zakres i kryteria oceny 

wyników egzaminu ustnego, uwzględniając wymogi związane z zapewnieniem 

obiektywnej oceny uczestników konkursu oraz sprawności jego przeprowadzenia.    

 

Art. 37e. 

Opłata za udział w konkursie na aplikację uzupełniającą sędziowską oraz na aplikację 

uzupełniającą prokuratorską wynosi 50% opłaty ustalonej na podstawie art. 21 ust. 

2. 

Art. 37f. 

1. Aplikacja uzupełniająca sędziowska i aplikacja uzupełniająca prokuratorska trwają 

18 miesięcy. 

2. Zajęcia dla aplikantów aplikacji uzupełniającej sędziowskiej i aplikacji uzupełniającej 

prokuratorskiej odbywają się w soboty i niedziele zgodnie z programem aplikacji. 

3. Praktyki dla aplikantów aplikacji uzupełniającej sędziowskiej i aplikacji 

uzupełniającej prokuratorskiej odbywają się w wymiarze jednego dnia tygodniowo 

zgodnie z programem aplikacji. 

4. Aplikantowi aplikacji uzupełniającej sędziowskiej i aplikacji uzupełniającej 

prokuratorskiej przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do 

wynagrodzenia w celu uczestniczenia w zajęciach i praktykach oraz w egzaminie 

sędziowskim albo prokuratorskim. 

5. Prezes sądu, w którym zatrudniony jest aplikant aplikacji uzupełniającej sędziowskiej 

lub aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej, albo kierownik jednostki 

organizacyjnej prokuratury, w której zatrudniony jest aplikant aplikacji 

uzupełniającej sędziowskiej lub aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej, 

przedstawiają Dyrektorowi Krajowej Szkoły co 6 miesięcy opinię o pracy aplikanta. 

 

Art. 37g. 

1. Dyrektor Krajowej Szkoły skreśla aplikanta aplikacji uzupełniającej sędziowskiej 

albo aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej z listy aplikantów w przypadkach 

wskazanych w art. 41 ust. 1, a także jeżeli ustał stosunek pracy aplikanta na 

stanowisku referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora, 
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zaś aplikant w okresie 30 dni od dnia ustania stosunku pracy nie nawiązał nowego 

stosunku pracy na stanowisku referendarza sądowego, asystenta sędziego lub 

asystenta prokuratora. 

2. Dyrektor Krajowej Szkoły może skreślić aplikanta aplikacji uzupełniającej 

sędziowskiej albo aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej z listy aplikantów 

w przypadkach wskazanych w art. 41 ust. 2 pkt 1a i 4–7, a także jeżeli aplikant 

opuścił z przyczyn nieusprawiedliwionych ponad 5 dni zajęć lub praktyk objętych 

programem aplikacji, przy czym za dzień nieobecności uważa się także nieobecność 

na zajęciach lub praktyce w wymiarze przekraczającym 4 godziny. 

 

Art. 37h. 

1. Aplikantowi aplikacji uzupełniającej sędziowskiej i aplikacji uzupełniającej 

prokuratorskiej przysługuje 30 dni kalendarzowych wolnych od zajęć i praktyk w 

pierwszym roku odbywania aplikacji, w terminie wskazanym przez Dyrektora 

Krajowej Szkoły. 

2. Aplikantowi aplikacji uzupełniającej sędziowskiej i aplikacji uzupełniającej 

prokuratorskiej przysługuje 30 kolejnych dni kalendarzowych wolnych od zajęć 

i praktyk bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia egzaminu sędziowskiego albo 

prokuratorskiego. W tym samym okresie aplikantowi przysługuje prawo do płatnego 

urlopu na przygotowanie się do egzaminu sędziowskiego albo prokuratorskiego. 

 

Art. 37i. 

Aplikantowi aplikacji uzupełniającej sędziowskiej i aplikacji uzupełniającej 

prokuratorskiej stypendium nie przysługuje.> 

 

<Art. 40b. 

1. Aplikantowi przysługuje 30 dni kalendarzowych wolnych od zajęć i praktyk w 

pierwszym i drugim roku odbywania aplikacji sędziowskiej albo aplikacji 

prokuratorskiej w terminie wskazanym przez Dyrektora Krajowej Szkoły. 

2. Aplikantowi przysługuje 30 kolejnych dni kalendarzowych wolnych od zajęć 

i praktyk bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia egzaminu sędziowskiego albo 

prokuratorskiego. 

3. Okresy, o których mowa w ust. 1 i 2, wlicza się do czasu trwania aplikacji.> 
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Art. 41a. 

1. Dyrektor Krajowej Szkoły przyznaje aplikantowi, na jego wniosek, stypendium na czas 

odbywania aplikacji. 

2. Wysokość stypendium aplikanta nie może przekroczyć wysokości najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego referendarza sądowego. 

[3. Aplikant zachowuje prawo do pobierania przysługującego mu stypendium do dnia 

poprzedzającego nawiązanie stosunku służbowego na stanowisku asesora sądowego albo 

asesora prokuratury, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia ukończenia 

aplikacji.] 

<3. Aplikant zachowuje prawo do pobierania przysługującego mu stypendium do dnia 

poprzedzającego dzień nawiązania stosunku służbowego na stanowisku asesora 

sądowego albo asesora prokuratury, jednak nie dłużej niż przez okres 4 miesięcy od 

dnia ukończenia aplikacji.> 

<3a. Prawo do pobierania stypendium wygasa z dniem następującym po dniu ogłoszenia 

wyników części ustnej egzaminu sędziowskiego albo prokuratorskiego w przypadku 

jego niezdania, a jeżeli aplikant nie został dopuszczony do części ustnej egzaminu, z 

dniem następującym po dniu ogłoszenia wyników części pisemnej egzaminu 

sędziowskiego albo prokuratorskiego. 

3b. Prawo do pobierania stypendium wygasa w przypadku nieprzystąpienia przez 

aplikanta do części pisemnej albo ustnej egzaminu sędziowskiego albo 

prokuratorskiego, z dniem następującym po dniu przeprowadzenia tej części 

egzaminu. 

3c. Aplikant, który uzyskał zezwolenie, o którym mowa w art. 33 ust. 1, zachowuje 

prawo do pobierania stypendium przez okres miesiąca od dnia zakończenia 

aplikacji.> 

4. Aplikantowi zawieszonemu w prawach i obowiązkach z powodu: 

1)   długotrwałej choroby powodującej niezdolność do odbywania aplikacji przez okres 

dłuższy niż 30 dni, 

2)   konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym długotrwale 

chorym, legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o 

stopniu niepełnosprawności, albo małżonkiem legitymującym się orzeczeniem o 

stopniu niepełnosprawności 
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- wypłaca się 80% stypendium, jednak łącznie nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy w 

toku całej aplikacji. 

5. Aplikantowi zawieszonemu w prawach i obowiązkach z powodu urodzenia dziecka i 

konieczności sprawowania w związku z tym osobistej opieki nad dzieckiem wypłaca się 

80% stypendium nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. 

6. Aplikantka zawieszona w prawach i obowiązkach z powodu stanu zdrowia powodującego 

niezdolność do odbywania aplikacji przypadającą w okresie ciąży zachowuje prawo do 

pobierania przyznanego stypendium w pełnej wysokości. 

7. Do wniosku o zawieszenie z przyczyn, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 6, aplikant 

dołącza zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku, zaś do wniosku o 

zawieszenie z przyczyn, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zaświadczenie lekarskie 

wystawione na zwykłym druku lub orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o 

stopniu niepełnosprawności wydane dla osoby, nad którą aplikant sprawuje opiekę. 

8. Do wniosku o zawieszenie z przyczyny, o której mowa w ust. 5, aplikant dołącza odpis 

skrócony aktu urodzenia dziecka wraz z oświadczeniem o konieczności sprawowania 

osobistej opieki nad dzieckiem własnym i rezygnacji drugiego z rodziców ze świadczeń 

związanych z rodzicielstwem, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1368), w całości lub części. 

 

Art. 49. 

1. [Dyrektor Krajowej Szkoły powołuje patronów koordynatorów oraz patronów praktyk 

spośród sędziów, prokuratorów i referendarzy sądowych, za ich zgodą.] <Dyrektor 

Krajowej Szkoły powołuje patronów koordynatorów oraz patronów praktyk spośród 

sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych oraz innych osób posiadających 

specjalistyczną wiedzę z zakresu objętego przedmiotem praktyki, za ich zgodą.> Za 

sprawowanie patronatu przysługuje wynagrodzenie. 

2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb wyznaczania 

patronów koordynatorów oraz patronów praktyk, zakres ich obowiązków oraz sposób 

sprawowania patronatu nad aplikantami, uwzględniając zakres wiedzy teoretycznej i 

praktycznej niezbędnej do zajmowania stanowiska sędziego i prokuratora, a także 

specyfikę tych urzędów. 
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3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia 

patronów koordynatorów oraz patronów praktyk, w wymiarze nie większym niż 15% 

podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego i prokuratora, uwzględniając 

zakres i nakład ich pracy. 

Art. 52c. 

[1. Egzamin referendarski składa się z części pisemnej i części ustnej. 

2. Zadania praktyczne na część pisemną oraz kazusy na część ustną egzaminu 

referendarskiego opracowuje zespół egzaminacyjny powołany przez Ministra 

Sprawiedliwości.] 

<1. Egzamin referendarski przeprowadza się w formie pisemnej. Egzamin składa się z 

dwóch etapów: 

1) testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa; 

2) zadań praktycznych sprawdzających umiejętności dokonywania wykładni 

i stosowania prawa, stosowania argumentacji prawniczej oraz kwalifikowania 

stanów faktycznych do zakresów właściwych norm prawnych. 

2. Test oraz zadania, o których mowa w ust. 1, opracowuje zespół egzaminacyjny 

powołany przez Ministra Sprawiedliwości.> 

3. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzi: 

1)   przewodniczący wskazany przez Ministra Sprawiedliwości spośród sędziów; 

2)   sekretarz wskazany przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród pracowników Krajowej 

Szkoły lub osób do niej delegowanych; 

3)   3 sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, specjalistów z 

poszczególnych dziedzin prawa objętych zakresem egzaminu; 

4)   2 referendarzy sądowych wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, specjalistów z 

poszczególnych dziedzin prawa objętych zakresem egzaminu. 

4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kieruje jego pracami. 

5. Egzamin referendarski przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Ministra 

Sprawiedliwości. 

6. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi: 

1)   przewodniczący wskazany przez Ministra Sprawiedliwości spośród sędziów; 

2)   sekretarz wskazany przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród pracowników Krajowej 

Szkoły lub osób do niej delegowanych; 
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3)   3 sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, specjalistów z 

poszczególnych dziedzin prawa objętych zakresem egzaminu; 

4)   2 referendarzy sądowych wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, specjalistów z 

poszczególnych dziedzin prawa objętych zakresem egzaminu. 

7. Członkiem komisji egzaminacyjnej nie może być członek zespołu egzaminacyjnego. 

8. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej kieruje jej pracami. 

9. Do członków zespołu egzaminacyjnego oraz członków komisji egzaminacyjnej stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 19 ust. 5-8. 

[10. W pracach zespołu egzaminacyjnego i komisji egzaminacyjnej uczestniczy przedstawiciel 

Ministra Sprawiedliwości w charakterze obserwatora.] 

<10. W pracach komisji egzaminacyjnej może uczestniczyć przedstawiciel Ministra 

Sprawiedliwości w charakterze obserwatora.> 

<11. Członkom zespołu egzaminacyjnego i komisji egzaminacyjnej za udział w pracach 

przysługuje wynagrodzenie. 

12. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 

wynagrodzenia członków zespołu egzaminacyjnego i komisji egzaminacyjnej, 

w wymiarze nie większym niż miesięczne wynagrodzenie zasadnicze sędziego 

w stawce piątej – uwzględniając zakres i rodzaj ich obowiązków oraz nakład pracy.> 

 

[Art. 52d. 

Warunkiem zdania egzaminu referendarskiego jest uzyskanie co najmniej 60% możliwych do 

zdobycia punktów zarówno z części pisemnej, jak i części ustnej egzaminu, lecz nie mniej niż 

50% z każdej dziedziny w części ustnej egzaminu. 

 

Art. 52e. 

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, zakres, tryb i sposób 

przeprowadzania egzaminu referendarskiego oraz tryb powoływania i działania zespołu 

egzaminacyjnego i komisji egzaminacyjnej, a także wzór dyplomu złożenia egzaminu 

referendarskiego, mając na uwadze potrzebę przeprowadzenia pisemnej i ustnej części 

egzaminu referendarskiego, konieczność zagwarantowania właściwej organizacji i 

odpowiedniego poziomu merytorycznego egzaminu referendarskiego oraz zapewnienia 

jednakowych warunków jego składania przez wszystkich zdających, a także umieszczenie na 

dyplomie liczby punktów uzyskanych z egzaminu.] 
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<Art. 52d. 

Do drugiego etapu egzaminu referendarskiego zostają dopuszczeni kandydaci, którzy 

uzyskali co najmniej 75% możliwych do zdobycia punktów z testu. Warunkiem 

zdania egzaminu referendarskiego jest uzyskanie co najmniej 50% możliwych do 

zdobycia punktów z zadań praktycznych, lecz nie mniej niż 30% możliwych do 

zdobycia punktów z każdego zadania. 

 

Art. 52e. 

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, zakres, tryb i sposób 

przeprowadzania egzaminu referendarskiego oraz tryb powoływania i działania 

zespołu egzaminacyjnego i komisji egzaminacyjnej, a także wzór dyplomu złożenia 

egzaminu referendarskiego, mając na uwadze potrzebę przeprowadzenia obu etapów 

egzaminu referendarskiego, konieczność zagwarantowania właściwej organizacji i 

odpowiedniego poziomu merytorycznego tego egzaminu oraz zapewnienia 

jednakowych warunków jego składania wszystkim zdającym, a także umieszczenie 

na dyplomie liczby punktów uzyskanych z egzaminu referendarskiego.> 

 

[Art. 53e. 

1. Wykładowcy Krajowej Szkoły podlegają opiniowaniu przez Radę w zakresie należytego 

wypełniania obowiązków wykładowcy i przydatności do realizacji procesów 

dydaktycznych Krajowej Szkoły. 

2. Dyrektor Krajowej Szkoły przedstawia Radzie do zaopiniowania wykładowcę Krajowej 

Szkoły nie wcześniej niż na 120 i nie później niż na 90 dni przed upływem 3 lat od 

wydania przez Radę poprzedniej opinii o tym wykładowcy. 

3. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach lub na wniosek Ministra Sprawiedliwości 

Dyrektor Krajowej Szkoły przedstawia Radzie wykładowcę Krajowej Szkoły do 

zaopiniowania przed terminem, o którym mowa w ust. 2. 

4. Rada wydaje opinię o wykładowcy Krajowej Szkoły w terminie 60 dni od dnia 

przedstawienia wykładowcy do zaopiniowania. 

5. Wykładowców Krajowej Szkoły zaopiniowanych przez Radę Dyrektor Krajowej Szkoły 

przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości. Przepisy art. 53b ust. 1-4 stosuje się 

odpowiednio. 
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6. Wykładowca Krajowej Szkoły, wobec którego został zgłoszony sprzeciw, zostaje wyłączony 

ze składu kadry dydaktycznej Krajowej Szkoły.] 

 

<Art. 53e. 

1. Na wniosek Ministra Sprawiedliwości, członka Rady lub z własnej inicjatywy 

Dyrektor Krajowej Szkoły przedstawia Radzie wykładowcę Krajowej Szkoły do 

zaopiniowania w zakresie należytego wypełniania obowiązków wykładowcy 

i przydatności do realizacji procesów dydaktycznych Krajowej Szkoły. 

2. Rada wydaje opinię o wykładowcy Krajowej Szkoły w terminie 60 dni od dnia 

przedstawienia wykładowcy do zaopiniowania. 

3. Wykładowcę Krajowej Szkoły zaopiniowanego przez Radę Dyrektor Krajowej Szkoły 

przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości. Przepisy art. 53b ust. 1–4 stosuje się 

odpowiednio, z tym że wykładowca, wobec którego został zgłoszony sprzeciw, zostaje 

wyłączony ze składu kadry dydaktycznej Krajowej Szkoły.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 

389, 848 i 1045) 

Art. 31. 

1. W celu przygotowania sprawy indywidualnej do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady 

Przewodniczący wyznacza zespół. W skład zespołu wchodzi trzech członków Rady. <W 

uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może wyznaczyć zespół liczący więcej 

członków Rady niż trzech.> 

1a. Członkami zespołu nie mogą być wyłącznie: 

1)   sędziowie; 

2)   posłowie i senatorowie. 

2. Członkami zespołu nie mogą być sędziowie sądu, z którego działalnością sprawa jest 

związana, oraz sądu działającego w tym samym okręgu sądowym. 

2a. Wyznaczając zespół Przewodniczący Rady zawiadamia Ministra Sprawiedliwości o jego 

powołaniu oraz informuje o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu 

przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. <Zmiany składu zespołu nie 

wymagają zawiadomienia Ministra Sprawiedliwości.> 
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2b. Minister Sprawiedliwości w terminie dwudziestu jeden dni od dnia otrzymania informacji, 

o której mowa w ust. 2a, może przedstawić Radzie opinię w sprawie indywidualnej. Przed 

upływem terminu na przedstawienie opinii przez Ministra Sprawiedliwości zespół nie 

może przyjąć stanowiska, o którym mowa w art. 34 ust. 1. 

2c. Nieprzedstawienie przez Ministra Sprawiedliwości opinii w sprawie indywidualnej, w 

terminie, o którym mowa w ust. 2b, nie wstrzymuje prac zespołu. 

2d. Opinię, o której mowa w ust. 2b, albo informację o jej nieprzedstawieniu dołącza się do 

dokumentacji postępowania w sprawie. 

3. Wyznaczony członek Rady może zostać wyłączony ze składu zespołu. O wyłączeniu 

decyduje Rada na wniosek członka. 

Art. 32. 

1. Pisma w sprawach rozpatrywanych przez Radę doręcza się uczestnikom postępowania za 

zwrotnym poświadczeniem odbioru. 

1a. Pisma i inne dokumenty w rozpatrywanych przez Radę sprawach indywidualnych 

dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego, 

a także uchwały Rady podjęte w tych sprawach doręcza się kandydatom za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Doręczenie uznaje się za skuteczne z 

chwilą zalogowania się kandydata do systemu teleinformatycznego lub po upływie 14 dni 

od dnia umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym. 

<1b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio do rozpatrywanych przez Radę spraw 

indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 

Sądu Najwyższego, o ile pozwalają na to możliwości systemu teleinformatycznego.> 

2. Uchwały Rady doręcza się w odpisach uwierzytelnionych przez Biuro Rady. 

3. Akta spraw są dostępne dla uczestników postępowania z uwzględnieniem przepisów 

dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych. Uczestnicy 

postępowania mogą przeglądać akta spraw oraz sporządzać odpisy lub wyciągi z tych akt. 

Na pisemny wniosek uczestnik postępowania może otrzymać odpisy i wyciągi z akt, z 

potwierdzeniem przez Biuro Rady ich zgodności z oryginałami. 

 

Art. 35. 

1. Jeżeli na stanowisko sędziowskie albo asesorskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, 

zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów. 
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2. Przy ustalaniu kolejności kandydatów na liście zespół kieruje się przede wszystkim oceną 

kwalifikacji kandydatów, a ponadto uwzględnia: 

1)    doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, 

dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty 

dołączone do karty zgłoszenia; 

2)   opinię kolegium właściwego sądu oraz ocenę właściwego zgromadzenia ogólnego 

sędziów. 

<3. Brak dokumentów, o których mowa w ust. 2, nie stanowi przeszkody do 

opracowania listy rekomendowanych kandydatów.> 

 

Art. 43. 

1. Uchwała Rady staje się prawomocna, jeżeli nie przysługuje od niej odwołanie. 

2. Jeżeli uchwały, o której mowa w art. 37 ust. 1, nie zaskarżyli wszyscy uczestnicy 

postępowania, uchwała ta staje się prawomocna w części obejmującej rozstrzygnięcia o 

nieprzedstawieniu wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego tych uczestników 

postępowania, którzy nie wnieśli odwołania[.] <,> <z zastrzeżeniem art. 44 ust. 1b.> 

 

Art. 44. 

1. Uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności 

uchwały Rady z prawem, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Odwołanie nie 

przysługuje w sprawach określonych w art. 3 ust. 2 pkt 2 niniejszej ustawy. 

1a. W sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku 

sędziego Sądu Najwyższego odwołanie przysługuje do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. W sprawach tych odwołanie do Sądu Najwyższego nie przysługuje. 

Odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego nie może być oparte na zarzucie 

niewłaściwej oceny spełniania przez kandydatów kryteriów uwzględnianych przy 

podejmowaniu rozstrzygnięcia w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do 

pełnienia urzędu sędziego na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. 

<1b. Jeżeli uchwały, o której mowa w art. 37 ust. 1, w sprawach indywidualnych 

dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu 

Najwyższego nie zaskarżyli wszyscy uczestnicy postępowania, staje się ona 

prawomocna w części obejmującej rozstrzygnięcie o przedstawieniu wniosku o 

powołanie do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego, a także w części 
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obejmującej rozstrzygnięcie o nieprzedstawieniu wniosku o powołanie do pełnienia 

urzędu sędziego Sądu Najwyższego tych uczestników postępowania, którzy nie 

wnieśli odwołania.> 

2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego, w terminie dwutygodniowym 

od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. <Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje 

odwołanie i wydaje orzeczenie w terminie 14 dni od dnia przekazania temu sądowi 

odwołania.> 

3. Do postępowania przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 5 i 138) o skardze 

kasacyjnej. Przepisu art. 87
1
 tej ustawy nie stosuje się. 

<4. W sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na 

stanowisku sędziego Sądu Najwyższego uchylenie przez Naczelny Sąd 

Administracyjny uchwały Krajowej Rady Sądownictwa o nieprzedstawieniu 

wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego jest 

równoznaczne z przyjęciem zgłoszenia uczestnika postępowania, który wniósł 

odwołanie, kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Najwyższym, co 

do którego w dniu wydania orzeczenia przez Naczelny Sąd Administracyjny 

postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa nie zostało zakończone, a w 

przypadku braku takiego postępowania, na kolejne wolne stanowisko sędziowskie w 

Sądzie Najwyższym objęte obwieszczeniem.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 

oraz z 2018 r. poz. 5 i 1000) 

[Art. 5. 

Prokurator może uczestniczyć w każdym postępowaniu prowadzonym przez organy władzy i 

administracji publicznej, sądy i trybunały, chyba że ustawy stanowią inaczej.] 
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<Art. 5. 

Prokurator może uczestniczyć na prawach strony lub uczestnika postępowania w 

każdym postępowaniu prowadzonym przez organy władzy i administracji 

publicznej, sądy i trybunały, chyba że ustawy stanowią inaczej.> 

 

Art. 20. 

§ 1. Wydziały Zamiejscowe Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i 

Korupcji Prokuratury Krajowej tworzy się przy prokuraturach regionalnych. 

§ 2. Obsługę finansowo-administracyjną Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw 

Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej zapewniają właściwe 

prokuratury regionalne. <Tryb i szczegółowy sposób wykonywania tej obsługi może 

określić Prokurator Krajowy.> 

§ 3. Do podstawowych zadań Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw 

Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej należy prowadzenie i 

nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach ścigania przestępczości 

zorganizowanej, najpoważniejszej przestępczości korupcyjnej oraz przestępczości o 

charakterze terrorystycznym, a także wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w 

tych sprawach przed sądem. 

§ 4. W Wydziałach Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i 

Korupcji Prokuratury Krajowej mogą być tworzone działy. 

 

Art. 23. 

§ 1. Prokuraturę okręgową tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch prokuratur 

rejonowych. 

[§ 2. Do podstawowych zadań prokuratury okręgowej należy zapewnienie udziału 

prokuratora w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sądami 

powszechnymi, a w jednostkach, w których utworzono wydziały do spraw wojskowych, 

także wojskowymi sądami okręgowymi, prowadzenie i nadzorowanie postępowań 

przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa kryminalne, finansowe i 

skarbowe, a w jednostkach, w których utworzono wydziały do spraw wojskowych, także w 

sprawach podlegających orzecznictwu wojskowych sądów okręgowych, sprawowanie 

nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych, a także 

prowadzenie wizytacji prokuratur rejonowych.] 
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<§ 2. Do podstawowych zadań prokuratury okręgowej należy zapewnienie udziału 

prokuratora w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sądami 

powszechnymi, a w jednostkach, w których utworzono wydziały do spraw 

wojskowych, także przed sądami wojskowymi, prowadzenie i nadzorowanie 

postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa kryminalne, 

finansowe i skarbowe, a w jednostkach, w których utworzono wydziały do spraw 

wojskowych, także w sprawach podlegających orzecznictwu wojskowych sądów 

okręgowych, sprawowanie nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi w 

prokuraturach rejonowych, a także prowadzenie wizytacji prokuratur rejonowych.> 

§ 3. Prokuraturą okręgową kieruje prokurator okręgowy. 

§ 4. Prokurator okręgowy jest prokuratorem przełożonym prokuratorów prokuratury 

okręgowej oraz prokuratorów rejonowych i prokuratorów prokuratur rejonowych na 

obszarze działania prokuratury okręgowej. 

§ 5. Zastępca prokuratora okręgowego kieruje prokuraturą okręgową w zakresie ustalonym 

przez prokuratora okręgowego i w tym zakresie jest prokuratorem przełożonym 

prokuratorów prokuratury okręgowej oraz prokuratorów rejonowych i prokuratorów 

prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury okręgowej. 

 

Art. 24. 

§ 1. Prokuraturę rejonową tworzy się dla jednej lub większej liczby gmin; w uzasadnionych 

przypadkach może być utworzona więcej niż jedna prokuratura rejonowa w obrębie tej 

samej gminy. 

[§ 2. Do podstawowych zadań prokuratury rejonowej należy zapewnienie udziału 

prokuratora w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sądami 

powszechnymi, a w jednostkach, w których utworzono działy do spraw wojskowych, także 

wojskowymi sądami garnizonowymi, prowadzenie i nadzorowanie postępowań 

przygotowawczych, z wyłączeniem spraw wymienionych w art. 19 § 4, art. 20 § 3, art. 22 

§ 2 i art. 23 § 2, a w jednostkach, w których utworzono działy do spraw wojskowych, także 

w sprawach podlegających orzecznictwu wojskowych sądów garnizonowych.] 

<§ 2. Do podstawowych zadań prokuratury rejonowej należy zapewnienie udziału 

prokuratora w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sądami 

powszechnymi, a w jednostkach, w których utworzono działy do spraw wojskowych, 

także przed sądami wojskowymi, prowadzenie i nadzorowanie postępowań 
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przygotowawczych, z wyłączeniem spraw wymienionych w art. 19 § 4, art. 20 § 3, 

art. 22 § 2 i art. 23 § 2, a w jednostkach, w których utworzono działy do spraw 

wojskowych, także w sprawach podlegających orzecznictwu wojskowych sądów 

garnizonowych.> 

§ 3. Prokuraturą rejonową kieruje prokurator rejonowy. 

§ 4. Prokurator rejonowy jest prokuratorem przełożonym prokuratorów wykonujących 

czynności w tej jednostce. 

§ 5. Zastępca prokuratora rejonowego kieruje prokuraturą rejonową w zakresie ustalonym 

przez prokuratora rejonowego i w tym zakresie jest prokuratorem przełożonym 

prokuratorów wykonujących czynności w tej jednostce. 

 

Art. 36. 

§ 1. Minister Sprawiedliwości ustala, w drodze rozporządzenia, regulamin wewnętrznego 

urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury określający: 

1)   wewnętrzną strukturę organizacyjną i zadania komórek organizacyjnych: 

a)  Prokuratury Krajowej, 

b)  Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości 

Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej oraz prokuratur regionalnych, 

c)  pozostałych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 

2)   organizację pracy i sposób kierowania pracą, 

3)   dysponentów środków budżetowych, 

4)   formy i tryb sprawowania nadzoru służbowego, w tym poprzez wizytacje i lustracje, 

5)   tryb załatwiania spraw osobowych, 

6)   organizację pracy organów kolegialnych, 

7)   szczegółowy porządek wykonywania przez prokuratora czynności w sprawach 

karnych, 

8)   sposób realizacji zadań związanych z udziałem prokuratora w sprawach cywilnych, 

rodzinnych, opiekuńczych, ze stosunku pracy oraz w sprawach o wykroczenia, 

9)   szczegółowy porządek wykonywania przez prokuratora czynności w postępowaniu 

administracyjnym i przed sądami administracyjnymi, 

10)  tryb działań podejmowanych przez prokuratora w celu zapobieżenia naruszeniom 

prawa, 

11)  sposób realizacji zadań, o których mowa w art. 3 § 4, 
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12)  tryb postępowania w sprawach skarg i wniosków, 

13)  sposób utrzymywania kontaktów z mediami 

- uwzględniając potrzebę zapewnienia skuteczności i sprawności postępowania we 

wszystkich rodzajach spraw, prowadzonych przez prokuratora lub z jego udziałem, w 

tym szybkość i efektywność działania, z uwzględnieniem funkcjonalności i 

racjonalności działań prokuratora, przy jednoczesnym poszanowaniu gwarantowanych 

ustawowo praw i wolności podmiotów objętych działaniami prokuratury, a w zakresie 

spraw prowadzonych w komórkach organizacyjnych do spraw wojskowych również 

specyfikę organizacji i funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

opartą na służbowym podporządkowaniu. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze zarządzenia, zakres działania sekretariatów i 

innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, 

biorąc pod uwagę specyfikę zadań jednostek różnego stopnia i konieczność zapewnienia 

racjonalności funkcjonowania prokuratury, a także potrzebę maksymalnego odciążenia 

prokuratorów i innych pracowników merytorycznych od prac biurowych oraz sprawnego 

przepływu informacji niezbędnych w pracy prokuratury, a w zakresie spraw 

prowadzonych w komórkach organizacyjnych do spraw wojskowych również specyfikę 

organizacji i funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej opartą na 

służbowym podporządkowaniu. 

§ 2a. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze zarządzenia, zakres działania sekretariatów i 

innych działów administracji w Biurze Lustracyjnym i oddziałowych biurach 

lustracyjnych, biorąc pod uwagę specyfikę zadań tych jednostek organizacyjnych i 

konieczność zapewnienia racjonalności ich funkcjonowania, a także potrzebę 

maksymalnego odciążenia prokuratorów i innych pracowników merytorycznych od prac 

biurowych oraz sprawnego przepływu informacji niezbędnych w pracy tych jednostek 

organizacyjnych. 

§ 3. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio do 

wewnętrznego urzędowania Głównej Komisji oraz oddziałowych komisji. 

<§ 3a. Przepisy zarządzenia, o których mowa w § 2, stosuje się odpowiednio do zakresu 

działania sekretariatów i innych działów administracji w Głównej Komisji oraz w 

oddziałowych komisjach.> 

§ 4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób realizacji czynności 

prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi 
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określonymi w art. 57 § 2, mając w szczególności na uwadze zapewnienie merytorycznej i 

efektywnej kontroli podstaw faktycznych wnioskowanych czynności, zapewnienie 

legalności i prawidłowości inicjowania i przeprowadzania tych czynności oraz 

konieczność poszanowania podstawowych praw i wolności obywatelskich. 

§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób realizacji zadań 

związanych ze współpracą prokuratury z organizacjami międzynarodowymi lub 

ponadnarodowymi działającymi na podstawie umów międzynarodowych, w tym umów 

konstytuujących organizacje międzynarodowe ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą 

Polską, mając na uwadze konieczność prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z 

tych umów lub aktów prawa stanowionego przez organizację międzynarodową powołaną 

do zwalczania przestępczości, w szczególności określenia sposobu wymiany informacji 

między państwami członkowskimi tych organizacji i organami tych organizacji, realizacji 

wniosków o pomoc prawną, ochrony przetwarzanych danych osobowych i 

bezpieczeństwa przetwarzanych danych. 

§ 6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, strój urzędowy prokuratorów 

biorących udział w rozprawach sądowych, uwzględniając charakter uroczysty stroju, 

odpowiedni do powagi sądu i utrwalonej tradycji. 

 

Art. 43. 

§ 1. Krajowa Rada Prokuratorów stoi na straży niezależności prokuratorów. 

§ 2. Krajowa Rada Prokuratorów wyraża opinię w sprawach podejmowanych z własnej 

inicjatywy lub przedstawionych przez Prokuratora Generalnego, a w szczególności 

dotyczących: 

1)   projektów aktów normatywnych dotyczących prokuratury oraz projektów wytycznych 

Prokuratora Generalnego; 

2)   stanu i rozwoju kadry prokuratorskiej oraz kierunków szkolenia prokuratorów i 

asesorów prokuratury; 

3)   okresowych ocen realizacji zadań prokuratury; 

4)   kierunków działań w celu doskonalenia kwalifikacji zawodowych prokuratorów oraz 

poziomu ich pracy; 

5)   kandydatów na Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 

§ 3. 
(4)

 Krajowa Rada Prokuratorów ustala także ogólną liczbę członków Sądu 

Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym oraz wskazuje liczbę członków Sądu 
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Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym wybieranych przez zebranie 

prokuratorów Prokuratury Krajowej i zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach 

regionalnych. 

§ 4. Krajowa Rada Prokuratorów opiniuje kandydatury członków Rady Programowej 

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wskazywanych przez Prokuratora 

Generalnego. 

[§ 5. 
(5)

 Krajowa Rada Prokuratorów opiniuje wnioski o wyrażenie zgody na dalsze 

zajmowanie stanowiska prokuratora po ukończeniu 60 roku życia w przypadku kobiety, a 

65 roku życia w przypadku mężczyzny.] 

<§ 5. Krajowa Rada Prokuratorów opiniuje wnioski o wyrażenie zgody na dalsze 

zajmowanie stanowiska prokuratora po ukończeniu 65. roku życia.> 

§ 6. Krajowa Rada Prokuratorów uchwala zbiór zasad etyki zawodowej prokuratorów i czuwa 

nad ich przestrzeganiem. 

Art. 93. 

§ 1. Prokurator Generalny może, na wniosek Prokuratora Krajowego, odwołać prokuratora 

powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury lub prokuratora Instytutu Pamięci 

Narodowej, jeżeli prokurator, pomimo dwukrotnego ukarania przez sąd dyscyplinarny 

karą dyscyplinarną inną niż upomnienie, popełnił przewinienie służbowe, w tym dopuścił 

się oczywistej obrazy przepisów prawa lub uchybił godności urzędu prokuratora; przed 

podjęciem decyzji o odwołaniu Prokurator Generalny wysłuchuje wyjaśnień prokuratora, 

chyba że nie jest to możliwe, oraz zasięga opinii zebrania prokuratorów Prokuratury 

Krajowej lub właściwego zgromadzenia prokuratorów w prokuraturze regionalnej. 

§ 2. Prokurator Generalny odwołuje prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej 

prokuratury, który zrzekł się stanowiska prokuratora lub nie spełnia wymogów, o których 

mowa w art. 75 § 1 pkt 8. 

§ 3. Stosunek służbowy prokuratora wygasa po upływie 3 miesięcy od dnia doręczenia 

zawiadomienia o odwołaniu, chyba że na wniosek zainteresowanego prokuratora 

określono krótszy termin. 

[§ 4. Prawomocne orzeczenie sądu dyscyplinarnego o wydaleniu ze służby prokuratorskiej 

oraz prawomocne orzeczenie sądu skazujące prokuratora za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub orzekające wobec prokuratora środek karny 

pozbawienia praw publicznych, zakazu zajmowania stanowiska prokuratora, degradacji 

lub wydalenia z zawodowej służby wojskowej powoduje z mocy prawa utratę stanowiska 
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prokuratora; stosunek służbowy prokuratora wygasa z chwilą uprawomocnienia się 

orzeczenia.] 

<§ 4. Prawomocne orzeczenie sądu dyscyplinarnego o wydaleniu ze służby 

prokuratorskiej oraz prawomocny wyrok sądu skazujący prokuratora za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub orzekający wobec prokuratora 

środek karny pozbawienia praw publicznych, zakaz zajmowania stanowiska 

prokuratora, degradację lub wydalenie z zawodowej służby wojskowej, powodują z 

mocy prawa utratę stanowiska prokuratora; stosunek służbowy prokuratora wygasa 

z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia lub wyroku.> 

§ 5. 
(11)

 (uchylony). 

§ 6. Stosunek służbowy prokuratora wygasa z dniem utraty przez niego obywatelstwa 

polskiego lub uzyskania obywatelstwa innego państwa. 

 

Art. 106a. 

[§ 1. Prokurator Generalny może delegować: 

1)   prokuratora Głównej Komisji do oddziałowej komisji; 

2)   prokuratora oddziałowej komisji do innej oddziałowej komisji lub Głównej Komisji; 

3)   prokuratora Biura Lustracyjnego do oddziałowego biura lustracyjnego; 

4)   prokuratora oddziałowego biura lustracyjnego do innego oddziałowego biura 

lustracyjnego lub Biura Lustracyjnego.] 

<§ 1. Prokurator Generalny może delegować: 

1) prokuratora Głównej Komisji do oddziałowej komisji lub Biura Lustracyjnego; 

2) prokuratora oddziałowej komisji do innej oddziałowej komisji, Głównej Komisji lub 

do oddziałowego biura lustracyjnego; 

3) prokuratora Biura Lustracyjnego do oddziałowego biura lustracyjnego lub do 

Głównej Komisji; 

4) prokuratora oddziałowego biura lustracyjnego do innego oddziałowego biura 

lustracyjnego, Biura Lustracyjnego lub do oddziałowej komisji.> 

<§ 1a. Delegowanie prokuratora Głównej Komisji, prokuratora Biura Lustracyjnego, 

prokuratora oddziałowej komisji i prokuratora oddziałowego biura lustracyjnego na 

okres do 2 miesięcy w ciągu roku może zarządzić również Dyrektor Głównej 

Komisji.> 
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§ 2. Do delegowania prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej stosuje się odpowiednio 

przepisy o delegowaniu prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych 

prokuratury do innej jednostki organizacyjnej prokuratury. 

 

Art. 109. 

§ 1. Jeżeli delegowanie następuje do innej miejscowości niż miejscowość będąca siedzibą 

jednostki organizacyjnej prokuratury, w której prokurator pełni służbę, niebędącej 

miejscem jego stałego zamieszkania, prokuratorowi delegowanemu w okresie 

delegowania, jako pracownikowi w podróży służbowej, przysługują następujące 

należności, rekompensujące niedogodności wynikające z delegowania poza stałe miejsce 

pełnienia służby: 

1)   prawo do nieodpłatnego zakwaterowania w warunkach odpowiadających godności 

urzędu albo zwrot kosztów zamieszkania w miejscu delegowania w jednej z 

następujących form: 

a)  zwrotu kosztów faktycznie poniesionych - w wysokości określonej w fakturze, 

b)  miesięcznego ryczałtu - w kwocie nie wyższej niż 80% kwoty bazowej, będącej 

podstawą ustalania wynagrodzenia zasadniczego prokuratora; 

2)    zwrot kosztów pierwszego przejazdu z miejsca stałego zamieszkania do miejsca 

delegowania, zwrot kosztów ostatniego przejazdu z miejsca delegowania do miejsca 

stałego zamieszkania oraz zwrot kosztów przejazdów odbywanych nie częściej niż raz 

w tygodniu do miejsca stałego zamieszkania i z powrotem na warunkach określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 Kodeksu pracy według zasad 

obowiązujących przy podróżach służbowych na obszarze kraju; 

3)   ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej, o którym 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 Kodeksu pracy; 

4)   diety, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 Kodeksu 

pracy; 

5)   zwrot kosztów poniesionych z tytułu używania pojazdów stanowiących własność 

pracownika do celów służbowych, o którym mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, 1935 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 708); 

6)   zwrot kosztów codziennych dojazdów do miejscowości delegowania, o których mowa 

w § 3. 
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§ 2. Świadczenia i należności, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, nie przysługują, w 

przypadkach, gdy odległość od miejscowości, w której prokurator delegowany ma miejsce 

stałego zamieszkania, do miejscowości delegowania nie przekracza 60 kilometrów, chyba 

że organ powołany do kierowania jednostką, do której delegowanie następuje, na wniosek 

prokuratora delegowanego uzna, że nie jest celowy codzienny dojazd prokuratora 

delegowanego do miejscowości delegowania. 

§ 3. Prokurator delegowany, o którym mowa w § 2, któremu nie przysługują świadczenia i 

należności, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, ma prawo do zwrotu kosztów codziennych 

dojazdów do miejscowości delegowania w wysokości nie wyższej niż równowartość ceny 

przejazdu środkami komunikacji kolejowej lub innym środkiem komunikacji publicznej, z 

uwzględnieniem przysługującej prokuratorowi delegowanemu ulgi na dany środek 

transportu bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje. 

[§ 4. Do prokuratora Prokuratury Krajowej stosuje się przepisy § 1 pkt 1 i 2 oraz § 2.] 

<§ 4. Przepisy § 1 pkt 1 i 2 oraz § 2 stosuje się odpowiednio do prokuratora Prokuratury 

Krajowej, który uzyskał zgodę, o której mowa w art. 121 § 2.> 

 

[Art. 112. 

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb delegowania prokuratorów 

do Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Krajowej oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i 

Prokuratury, tryb i sposób realizacji prawa do nieodpłatnego zakwaterowania i zwrotu 

kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w tym maksymalną wysokość zwrotu kosztów 

faktycznie poniesionych oraz wysokość miesięcznego ryczałtu, przy uwzględnieniu możliwości 

zróżnicowania jego wysokości w zależności od miejscowości delegowania, a także tryb i 

sposób realizacji świadczeń, o których mowa w art. 109 § 1 pkt 2-6, mając na względzie 

sprawność procedury delegowania oraz konieczność zapewnienia warunków do 

prawidłowego wykonywania obowiązków i powierzonej prokuratorowi funkcji, jak również 

konieczność zwrotu wydatków poniesionych przez prokuratora, przy uwzględnieniu 

przeciętnych kosztów zakwaterowania i utrzymania się.] 

 

<Art. 112. 

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb delegowania 

prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Krajowej, Krajowej 

Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, tryb i sposób realizacji prawa do nieodpłatnego 
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zakwaterowania i zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w tym 

maksymalną wysokość zwrotu kosztów faktycznie poniesionych oraz wysokość 

miesięcznego ryczałtu, przy uwzględnieniu możliwości zróżnicowania jego wysokości 

w zależności od miejscowości delegowania, a także tryb i sposób realizacji świadczeń, 

o których mowa w art. 109 § 1 pkt 2–6, w tym przypadki, w których diety, o których 

mowa w art. 109 § 1 pkt 4, nie przysługują, mając na względzie sprawność procedury 

delegowania oraz konieczność zapewnienia warunków do prawidłowego 

wykonywania obowiązków i powierzonej prokuratorowi funkcji, jak również 

konieczność zwrotu wydatków poniesionych przez prokuratora, przy uwzględnieniu 

przeciętnych kosztów zakwaterowania i utrzymania się.> 

 

Art. 127. 

§ 1. Do prokuratorów stosuje się odpowiednio przepisy art. 69-71, art. 73, art. 74, art. 76, art. 

85 § 4, art. 94d-94g, art. 99-102 i art. 104 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju 

sądów powszechnych, jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej. 

Przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych 

uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa i Ministra Sprawiedliwości przysługują w 

stosunku do prokuratorów Prokuratorowi Generalnemu, a uprawnienia kolegiów i 

prezesów właściwych sądów - właściwym prokuratorom przełożonym. 

[§ 2. 
(12)

 Prokurator może nadal zajmować stanowisko po ukończeniu 60 roku życia w 

przypadku kobiety, a 65 roku życia w przypadku mężczyzny, jeżeli Prokurator Generalny 

na wniosek prokuratora, po przedstawieniu zaświadczenia stwierdzającego, że jest zdolny 

ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków prokuratora, oraz po zasięgnięciu 

opinii Prokuratora Krajowego, Krajowej Rady Prokuratorów oraz właściwego 

prokuratora przełożonego, wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska przez 

prokuratora. 

§ 3. 
(13)

 Wniosek i zaświadczenie, o których mowa w § 2, składa się Prokuratorowi 

Generalnemu najpóźniej na 6 miesięcy przed ukończeniem 60 roku życia przez kobietę, a 

65 roku życia przez mężczyznę. W przypadku niezakończenia postępowania związanego z 

rozpoznaniem wniosku prokurator pozostaje w służbie do czasu zakończenia 

postępowania, w tym postępowania przed Sądem Najwyższym.] 

<§ 2. Prokurator może nadal zajmować stanowisko po ukończeniu 65. roku życia, jeżeli 

Prokurator Generalny na wniosek prokuratora, po przedstawieniu zaświadczenia 
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stwierdzającego, że jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków 

prokuratora, oraz po zasięgnięciu opinii Prokuratora Krajowego, Krajowej Rady 

Prokuratorów oraz właściwego prokuratora przełożonego, wyrazi zgodę na dalsze 

zajmowanie stanowiska przez prokuratora. 

§ 3. Wniosek i zaświadczenie, o których mowa w § 2, składa się Prokuratorowi 

Generalnemu najpóźniej na 6 miesięcy przed ukończeniem 65. roku życia. W 

przypadku niezakończenia postępowania związanego z rozpoznaniem wniosku 

prokurator pozostaje w służbie do czasu zakończenia postępowania, w tym 

postępowania przed Sądem Najwyższym.> 

§ 4. Od decyzji Prokuratora Generalnego w sprawie, o której mowa w § 2, przysługuje 

odwołanie do Sądu Najwyższego. 

§ 5. O decyzji w sprawie, o której mowa w § 2, w sprawie przeniesienia prokuratora w stan 

spoczynku oraz w sprawie powrotu przez prokuratora przeniesionego w stan spoczynku 

na stanowisko zajmowane poprzednio albo stanowisko równorzędne Prokurator 

Generalny zawiadamia Prokuratora Krajowego. 

§ 6. Prokurator Generalny wymienia dane dotyczące prokuratorów w stanie spoczynku, w 

zakresie określonym w art. 68a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji 

dotyczących Zabezpieczenia Społecznego, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym 

wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.), za 

pośrednictwem punktu kontaktowego prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. 

Art. 154. 

§ 1. 
(38)

 Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające na żądanie Prokuratora 

Generalnego, właściwego prokuratora regionalnego lub okręgowego, a także z własnej 

inicjatywy, po wstępnym ustaleniu okoliczności koniecznych do stwierdzenia znamion 

przewinienia dyscyplinarnego, a także złożeniu przez prokuratora oświadczenia lub 

wyjaśnień na piśmie, chyba że ich złożenie nie jest możliwe. W każdym przypadku 

wszczęcia postępowania wyjaśniającego właściwy rzecznik niezwłocznie informuje o tym 

rzecznika dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego, który może powierzyć dalsze 

prowadzenie postępowania innemu rzecznikowi. Postępowanie wyjaśniające powinno być 
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ukończone w terminie 30 dni od dnia podjęcia pierwszej czynności przez rzecznika 

dyscyplinarnego. 

§ 2. Po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w § 1, jeżeli nie zachodzą podstawy 

do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny wydaje 

postanowienie o odmowie jego wszczęcia. Odpis postanowienia doręcza się 

Prokuratorowi Generalnemu oraz organowi, który żądał podjęcia czynności 

dyscyplinarnych. 

§ 3. 
(39)

 W terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w § 2, organowi, 

który żądał wszczęcia postępowania wyjaśniającego, służy odwołanie do sądu 

dyscyplinarnego. Odwołanie nie przysługuje, jeżeli Prokurator Generalny wniósł 

sprzeciw. 

§ 4. 
(40)

 Po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w § 1, jeżeli zachodzą podstawy 

do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, zastępca rzecznika dyscyplinarnego zwraca 

się do Prokuratora Generalnego o wyznaczenie rzecznika dyscyplinarnego spoza okręgu 

regionalnego, w którym pełni służbę prokurator, w stosunku do którego prowadzone było 

postępowanie wyjaśniające, do przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego. 

Wyznaczony rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie dyscyplinarne. 

§ 5. 
(41)

 W celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych o popełnienie przewinienia 

dyscyplinarnego zawierającego znamiona przestępstwa ujawnienia informacji z 

postępowania karnego stanowiących informacje niejawne o klauzuli tajności "poufne", 

"tajne" lub "ściśle tajne" rzecznik dyscyplinarny, w trakcie prowadzonego postępowania 

dyscyplinarnego, może powołać biegłego w celu zastosowania wobec prokuratora 

mającego dostęp do tych informacji, za jego zgodą, środków technicznych mających na 

celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu. 

§ 6. Do zastosowania środków technicznych, o których mowa w § 5, wymagana jest zgoda 

Prokuratora Generalnego. 

§ 7. Po pisemnym przedstawieniu zarzutów obwiniony, w terminie 14 dni, może złożyć 

wyjaśnienia i zgłosić wnioski o przeprowadzenie dowodów. Obwiniony może również 

złożyć oświadczenie na piśmie, które uznawane będzie za wyjaśnienia. 

§ 8. 
(42)

 Po upływie terminu, o którym mowa w § 7, a w razie potrzeby po przeprowadzeniu 

dalszych dowodów, rzecznik dyscyplinarny składa wniosek o rozpoznanie sprawy 

dyscyplinarnej do sądu dyscyplinarnego. Wniosek powinien zawierać dokładne określenie 
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czynu, który jest przedmiotem postępowania, wykaz dowodów uzasadniających wniosek 

oraz uzasadnienie. 

§ 9. 
(43)

 Jeżeli rzecznik dyscyplinarny nie znajduje podstaw do złożenia wniosku o 

rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej, wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania 

dyscyplinarnego. Odpis postanowienia doręcza się Ministrowi Sprawiedliwości, 

Prokuratorowi Generalnemu, organowi, który żądał wszczęcia postępowania 

wyjaśniającego i obwinionemu. 

[§ 10. 
(44)

 W terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w § 9, 

obwinionemu oraz organowi, który żądał wszczęcia postępowania wyjaśniającego, służy 

odwołanie do sądu dyscyplinarnego.] 

<§ 10. W terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w § 9, 

obwinionemu, Prokuratorowi Generalnemu oraz organowi, który żądał wszczęcia 

postępowania wyjaśniającego, służy odwołanie do sądu dyscyplinarnego.> 

§ 10a. 
(45)

 W przypadkach, o których mowa w § 3, Prokurator Generalny może wnieść 

sprzeciw. W przypadku wniesienia sprzeciwu, wskazania Prokuratora Generalnego co do 

dalszego toku postępowania są wiążące dla rzecznika dyscyplinarnego. Wniesienie 

sprzeciwu jest równoznaczne z obowiązkiem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. 

§ 11. Odwołanie powinno być rozpoznane w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania. 

 

Art. 174. 

§ 1. Do asesorów prokuratury stosuje się odpowiednio: 

1)   przepisy dotyczące prokuratorów, z wyłączeniem art. 106 § 7, art. 107 § 1, art. 108, 

art. 117, art. 124 § 2-8, art. 126 i art. 127; 

2)   przepis art. 85 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów 

powszechnych. 

§ 1a. Prokurator Generalny może mianować asesorem prokuratury osobę, która spełnia 

warunki określone w art. 75 § 1 pkt 1-5 i 8, zdała egzamin adwokacki lub radcowski i: 

[1)   przez co najmniej 3 lata wykonywała czynności związane z tworzeniem lub 

stosowaniem prawa w urzędach obsługujących organy państwowe lub] 

<1) przez co najmniej rok była zatrudniona na stanowisku asystenta prokuratora lub 

asystenta sędziego lub wykonywała czynności związane z tworzeniem lub 

stosowaniem prawa w urzędach obsługujących organy państwowe lub > 

2)   posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych. 
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§ 2. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego asesora prokuratury wynosi 80% wynagrodzenia 

zasadniczego prokuratora prokuratury rejonowej w stawce pierwszej, powiększonego o 

należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. 

§ 3. Prokurator Generalny może zwolnić asesora prokuratury ze służby z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Przepis art. 93 § 2 stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i 

Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 1139) 

[Art. 21. 

Osoby będące wykładowcami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w dniu wejścia w 

życie niniejszej ustawy Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przedstawia do 

zaopiniowania Radzie Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w terminie 

18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.] 

 

 

U S T A W A    z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5, 650, 

771, 847, 848 i 1045) 

Art. 31. 

§ 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa Sądu 

Najwyższego, obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 

Polski" liczbę wolnych stanowisk sędziego przewidzianych do objęcia w poszczególnych 

izbach Sądu Najwyższego. 

§ 2. Każda osoba, która spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, 

może zgłosić swoją kandydaturę Krajowej Radzie Sądownictwa w terminie miesiąca od 

dnia obwieszczenia, o którym mowa w § 1. 

§ 3. Kandydaturę zgłasza się przez złożenie karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko 

sędziego Sądu Najwyższego we wskazanej w obwieszczeniu izbie oraz dołącza się do niej 

- z wyjątkiem gdy kandydatem jest sędzia albo prokurator - informację z Krajowego 

Rejestru Karnego dotyczącą kandydata oraz zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, 

ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego. 
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<§ 3a. Do karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego 

kandydat może dołączyć również inne dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje, 

w szczególności informacje o dorobku naukowym, spis publikacji, opinie 

przełożonych i rekomendacje. 

§ 3b. Zgłaszający urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. składa w postaci papierowej 

oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o 

ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-

1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186), albo informację, o 

której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy. 

§ 3c. Jeżeli swoją kandydaturę na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego zgłosiła 

osoba, która nie spełnia warunków do objęcia stanowiska sędziego Sądu 

Najwyższego, o których mowa w art. 30 § 1 pkt 1–3, 5 oraz 7–9 i § 2, zgłoszenie 

nastąpiło po upływie terminu albo nie spełnia wymogów formalnych, Krajowa Rada 

Sądownictwa pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania. Od uchwały w przedmiocie 

pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania odwołanie nie przysługuje. 

§ 3d. Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa po stwierdzeniu spełniania przez 

kandydata warunków oraz wymogów formalnych zgłoszenia, wyznacza zespół, o 

którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie 

Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 389, 848, 1045 i …).> 

§ 4. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty 

zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, mając na uwadze 

konieczność zapewnienia przejrzystości oraz sprawności postępowania w sprawie wyboru 

kandydata na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. 

 

Art. 44. 

§ 1. Sędzia Sądu Najwyższego nie może pozostawać w innym stosunku służbowym lub 

podejmować dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia w charakterze 

pracownika naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego lub naukowego u jednego 

pracodawcy, w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy 

pracowników zatrudnionych w takim charakterze, o ile nie utrudnia to pełnienia 

obowiązków sędziego Sądu Najwyższego. 

§ 2. Sędzia Sądu Najwyższego nie może podejmować innego zajęcia, o charakterze 

zarobkowym lub niezarobkowym, które utrudniałoby pełnienie przez niego obowiązków 
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sędziego Sądu Najwyższego, uchybiałoby godności urzędu lub mogłoby podważać 

zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości. 

§ 3. O zamiarze podjęcia zatrudnienia lub innego zajęcia, o których mowa w § 1 i 2, a także o 

zamiarze ich kontynuowania przez sędziego obejmującego stanowisko w Sądzie 

Najwyższym, sędzia Sądu Najwyższego zawiadamia Pierwszego Prezesa Sądu 

Najwyższego. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego pisemnie informuje o sprzeciwie, jeżeli 

uzna, że podjęcie albo kontynuowanie zatrudnienia lub innego zajęcia będzie utrudniało 

pełnienie obowiązków, uchybiało godności urzędu sędziego Sądu Najwyższego lub 

podważało zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości. 

§ 4. O zamiarze podjęcia zatrudnienia lub innego zajęcia, o których mowa w § 1 i 2, a także o 

zamiarze ich kontynuowania przez sędziego obejmującego stanowisko Pierwszego 

Prezesa Sądu Najwyższego, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zawiadamia Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pisemnie informuje o 

sprzeciwie, jeżeli uzna, że podjęcie albo kontynuowanie zatrudnienia lub innego zajęcia 

będzie utrudniało pełnienie obowiązków, uchybiało godności urzędu Pierwszego Prezesa 

Sądu Najwyższego lub podważało zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości. 

§ 5. Sędzia Sądu Najwyższego nie może: 

1)   być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa 

handlowego; 

2)   być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni; 

3)   być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą; 

4)   posiadać w spółce prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziałów 

przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego; 

5)   prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi 

osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem lub 

pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. 

§ 6. Przez spółkę prawa handlowego rozumie się spółkę handlową, a także inną spółkę, do 

której stosuje się przepisy prawa handlowego, w tym spółkę według prawa obcego. 

§ 7. Zyski z tytułu posiadania akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego określonych w 

§ 5 pkt 4, sędzia Sądu Najwyższego przekazuje na wskazane przez siebie cele publiczne 

albo na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez bank wskazany przez Pierwszego 

Prezesa Sądu Najwyższego do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym je 
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uzyskał. Sędzia Sądu Najwyższego może korzystać ze środków zgromadzonych na 

rachunku bankowym po przejściu w stan spoczynku. 

§ 8. Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 7, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się 

pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. 

§ 9. Wybór lub powołanie do władz spółki, spółdzielni lub fundacji z naruszeniem zakazów 

określonych w § 5 pkt 1-3 są z mocy prawa nieważne i nie podlegają wpisowi do 

właściwego rejestru. 

§ 10. Przepisy § 1-3, 5, 6 i 9 stosuje się odpowiednio do sędziów Sądu Najwyższego w stanie 

spoczynku. 

[§ 11. Sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Dyscyplinarnej nie może pozostawać w 

innym stosunku służbowym lub podejmować dodatkowego zatrudnienia ani innego 

zajęcia, o których mowa w § 1 i 2, z wyjątkiem udziału w konferencjach lub szkoleniach, 

za które sędzia nie otrzymuje wynagrodzenia. Udział w konferencjach lub szkoleniach 

wymaga zgody Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej.] 

<§ 11. Sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Dyscyplinarnej nie może 

pozostawać w innym stosunku służbowym lub podejmować dodatkowego 

zatrudnienia ani innego zajęcia, o których mowa w § 1 i 2, z wyjątkiem zatrudnienia 

sędziego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora 

w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego lub naukowego u jednego 

pracodawcy, w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu 

pracy pracowników zatrudnionych w takim charakterze, oraz z wyjątkiem udziału w 

konferencjach lub szkoleniach, za które sędzia nie otrzymuje wynagrodzenia. 

Zatrudnienie w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego lub naukowego 

oraz udział w konferencjach lub szkoleniach wymaga zgody Prezesa Sądu 

Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej.> 

 

Art. 48. 

§ 1. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego Sądu Najwyższego stanowi wielokrotność podstawy 

ustalenia tego wynagrodzenia, z zastosowaniem mnożnika 4,13. 

§ 2. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego w danym 

roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 
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1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1383, 1386 i 2120). 

§ 3. Jeżeli przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w § 2, jest niższe od przeciętnego 

wynagrodzenia ogłoszonego za drugi kwartał roku poprzedniego - przyjmuje się podstawę 

ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego w dotychczasowej 

wysokości. 

§ 4. Wynagrodzenie sędziego Sądu Najwyższego określa się w stawce podstawowej albo 

awansowej. Stawka awansowa stanowi 115% stawki podstawowej. 

§ 5. Sędzia Sądu Najwyższego, obejmując stanowisko, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 

w stawce podstawowej. Po 7 latach służby w Sądzie Najwyższym wynagrodzenie 

zasadnicze sędziego Sądu Najwyższego podwyższa się do stawki awansowej. 

§ 6. W związku z pełnioną funkcją sędziemu Sądu Najwyższego przysługuje dodatek 

funkcyjny, którego wysokość ustala się z zastosowaniem mnożników podstawy ustalenia 

wynagrodzenia, o której mowa w § 2. 

§ 7. Sędziemu Sądu Najwyższego orzekającemu w Izbie Dyscyplinarnej oraz sędziemu 

delegowanemu do wykonywania czynności w tej izbie w związku z zakazem zatrudnienia 

określonym w art. 44 § 11 przysługuje dodatek w wysokości 40% wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie. Dodatek nie przysługuje za okres 

nieobecności w pracy z powodu choroby sędziego, chyba że łączny okres tej nieobecności 

nie przekracza 30 dni w roku kalendarzowym. <Dodatek nie przysługuje w przypadku 

podjęcia przez sędziego zatrudnienia w charakterze pracownika naukowo-

dydaktycznego lub naukowego, za okres od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy na 

tym stanowisku do dnia ustania zatrudnienia.> 

§ 8. Tabelę mnożników służących do ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych określa 

załącznik do ustawy. 

Art. 111. 

§ 1. Sędziowie Sądu Najwyższego, którzy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 

ukończyli 65. rok życia albo ukończą 65. rok życia w okresie trzech miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy, z dniem następującym po upływie trzech miesięcy od 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przechodzą w stan spoczynku, chyba że w terminie 

miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy złożą oświadczenie i zaświadczenie, o 

których mowa w art. 37 § 1, a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyrazi zgodę na 



- 94 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego. Przepisy art. 37 § 2-4 stosuje 

się odpowiednio. 

<§ 1a. Sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończą 65. rok życia po upływie trzech 

miesięcy i przed upływem dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy przechodzą w stan spoczynku z upływem dwunastu miesięcy od dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy, chyba że w tym terminie złożą oświadczenie i 

zaświadczenie, o których mowa w art. 37 § 1, a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego. Przepisy 

art. 37 § 1a–4 stosuje się odpowiednio. 

§ 1b. Sędzia Sądu Najwyższego, który ukończy 65. rok życia po upływie trzech miesięcy i 

przed upływem dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy może 

przejść w stan spoczynku z dniem ukończenia 65. roku życia, składając za 

pośrednictwem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oświadczenie Prezydentowi 

Rzeczypospolitej Polskiej.> 

§ 2. W terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy sędzia Sądu 

Najwyższego może przejść w stan spoczynku, składając za pośrednictwem Pierwszego 

Prezesa Sądu Najwyższego oświadczenie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy sędziowie orzekający w Izbie Wojskowej 

przechodzą w stan spoczynku. 

§ 4. 
(20)

 Jeżeli stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub Prezesa Sądu 

Najwyższego zostanie zwolnione po wejściu w życie niniejszej ustawy, Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej powierzy kierowanie Sądem Najwyższym lub izbą 

wskazanemu sędziemu Sądu Najwyższego do czasu powołania Pierwszego Prezesa Sądu 

Najwyższego lub Prezesa Sądu Najwyższego spośród kandydatów wybranych w trybie § 

5. 

§ 5. 
(21)

 [Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybiera i przedstawia 

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów, o których mowa w art. 12 § 1, 

niezwłocznie po obsadzeniu 110 stanowisk sędziów Sądu Najwyższego.] <Zgromadzenie 

Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybiera i przedstawia Prezydentowi 

Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów, o których mowa w art. 12 § 1, niezwłocznie 

po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sędziów Sądu Najwyższego wskazanej przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 

4.> Zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego wybiera i przedstawia Prezydentowi 
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Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów, o których mowa w art. 15 § 2, po powołaniu przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. 

 

Art. 117. 

§ 1. Sędzia albo asesor sądowy, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie spełnia 

wymogu posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego, powinien w terminie 6 miesięcy 

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zrzec się obywatelstwa obcego państwa. 

§ 2. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w § 1, stosunek służbowy 

sędziego albo asesora sądowego wygasa. 

<§ 3. Sędzia albo asesor sądowy, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie 

spełnia wymogu posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego, może przed upływem 

terminu, o którym mowa w § 1, złożyć do Krajowej Rady Sądownictwa wniosek o 

wyrażenie zgody na zajmowanie stanowiska sędziowskiego pomimo posiadania 

obywatelstwa obcego państwa. 

§ 4. Krajowa Rada Sądownictwa może wyrazić zgodę na zajmowanie stanowiska 

sędziowskiego albo asesorskiego pomimo posiadania obywatelstwa obcego państwa 

przez sędziego albo asesora sądowego, o którym mowa w § 1, mając w szczególności 

na względzie okoliczności związane z nabyciem obywatelstwa oraz konsekwencje 

wynikające z jego zrzeczenia się. Krajowa Rada Sądownictwa wydaje uchwałę w 

terminie trzech miesięcy od dnia wpływu wniosku. Od uchwały Krajowej Rady 

Sądownictwa odwołanie nie przysługuje. 

§ 5. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w § 3, i wydania przez Krajową 

Radę Sądownictwa uchwały odmawiającej zgody na zajmowanie stanowiska 

sędziowskiego pomimo posiadania obywatelstwa obcego państwa sędzia albo asesor 

sądowy przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa, w terminie 2 miesięcy od dnia 

wydania uchwały, dokumenty potwierdzające podjęcie czynności zmierzających do 

zrzeczenia się obywatelstwa obcego państwa. W przypadku bezskutecznego upływu 

tego terminu stosunek służbowy sędziego albo asesora sądowego wygasa.> 
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U S T A W A    z dnia  22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771) 

 

Art. 269. 

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 23, 3, 5, 106 i 138) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 12: 

a)  [w § 1a w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:] 

<w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:” oraz 

oznaczenie „5)” zastępuje się oznaczeniem „7)”> 

"5)  egzekucyjny - do rozpoznawania spraw: 

a)   o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, o których mowa w 

art. 777 § 1 pkt 3-6 oraz art. 781 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - 

Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.), w 

tym również w przypadkach, o których mowa w art. 778
1
, art. 787, art. 787

1
, 

art. 788 i art. 789 tej ustawy, o ile nadanie klauzuli wykonalności nie należy do 

właściwości sądów gospodarczych, 

b)   o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, którym jest wydane 

w wydziale egzekucyjnym orzeczenie sądu albo referendarza sądowego 

prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, 

c)   ze skarg na czynności komornika sądowego wnoszonych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania 

cywilnego oraz spraw, w których przepisy te stosuje się odpowiednio, 

d)   w trybie art. 759 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania 

cywilnego, 

e)   o wyłączenie komornika sądowego, 

f)   o ustanowienie kuratora w postępowaniu egzekucyjnym, 

g)   o wydanie zaświadczenia dla tytułów egzekucyjnych, o których mowa w art. 

795
1
 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, 

h)   w trybie art. 801
1
 § 2, art. 807 § 1, art. 813, art. 820

2
 i art. 821

1
 ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, 

i)   w trybie art. 1153
16

 i art. 1153
18

 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 

postępowania cywilnego, 
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j)   o których mowa w tytułach II i III części trzeciej ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie zastrzeżonym dla 

kompetencji sądu, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego i 

opiekuńczego oraz spraw o wyjawienie majątku, 

k)   o zwolnienie od kosztów sądowych przed wszczęciem postępowania w 

sprawach, o których mowa w przepisach poprzedzających, oraz zwolnienie od 

kosztów komorniczych.", 

[b)  § 1b otrzymuje brzmienie: 

" 1b. Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, 

spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i 

cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw, 

spraw, o których mowa w § 1a pkt 5, lub prowadzenie ksiąg wieczystych, 

należących do właściwości sądu rejonowego, w którym nie utworzono wydziału do 

tych spraw, Minister Sprawiedliwości przekazuje innemu sądowi rejonowemu, w 

trybie określonym w art. 20.";] 

<b) dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu: 

„§ 2. Rozpoznawanie spraw, o których mowa w § 1 pkt 7, należących do 

właściwości sądu rejonowego, w którym nie utworzono wydziału do tych 

spraw, Minister Sprawiedliwości przekazuje innemu sądowi rejonowemu, w 

trybie określonym w art. 20.”,> 

2)   w art. 19: 

a)  § 1 otrzymuje brzmienie: 

"§ 1. Minister Sprawiedliwości tworzy i znosi wydziały oraz wydziały i ośrodki 

zamiejscowe sądów w drodze zarządzenia, mając na względzie potrzebę 

zapewnienia racjonalnej organizacji sądownictwa, w szczególności przez 

dostosowanie liczby, rodzaju i wielkości wydziałów do obciążenia wpływem 

spraw, właściwą skalę etatyzacji, ekonomię postępowania sądowego oraz 

konieczność prawidłowego wykonywania czynności nadzorczych, w celu 

zagwarantowania realizacji prawa obywatela do rozpoznania jego sprawy w 

rozsądnym terminie; w zarządzeniu o utworzeniu wydziału oraz wydziału lub 

ośrodka zamiejscowego należy określić jego siedzibę, obszar właściwości oraz 

zakres spraw przekazanych do rozpoznawania.", 

b)  po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 
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"§ 1a. Przy tworzeniu wydziałów egzekucyjnych uwzględnia się ponadto konieczność 

prawidłowego i sprawnego wykonywania nadzoru judykacyjnego nad 

komornikami sądowymi, mając na względzie w szczególności: 

1)   wpływ spraw, o których mowa w [art. 12 § 1a pkt 5] < art. 12 § 1 pkt 7>; 

2)   liczbę komorników sądowych, którzy podlegaliby nadzorowi judykacyjnemu 

utworzonego wydziału; 

3)   liczbę spraw prowadzonych przez komorników sądowych, którzy podlegaliby 

nadzorowi judykacyjnemu utworzonego wydziału."; 

3)   w art. 20 w pkt 9 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 

"10)  może przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznanie spraw, o których 

mowa w [art. 12 § 1a pkt 5] <art. 12 § 1 pkt 7>, z właściwości lub części 

obszarów właściwości innych sądów rejonowych"; 

4)   w art. 27 dodaje się § 7 w brzmieniu: 

"§ 7. Prezes sądu rejonowego może być odwołany także przez Ministra Sprawiedliwości 

w przypadku rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych w zakresie 

nadzoru nad komornikami sądowymi działającymi przy tym sądzie. Przepisy § 2-5 

stosuje się odpowiednio.". 

 

Art. 297. 

W przypadku przekazania jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawania spraw egzekucyjnych 

z obszaru właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów rejonowych, wszczęte i 

niezakończone postępowania toczące się przed sądem rejonowym, w którym nie utworzono 

wydziału egzekucyjnego, a które należałyby do właściwości wydziałów egzekucyjnych: 

1)   są nadal prowadzone przez właściwy dotąd sąd rejonowy, o ile dotyczą spraw, o których 

mowa w [art. 12 § 1a pkt 5] <art. 12 § 1 pkt 7> lit. a-e ustawy zmienianej w art. 269, 

oraz spraw w przedmiocie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości, jeżeli w dniu wejścia 

w życie niniejszej ustawy został już wyznaczony termin licytacji nieruchomości 

przypadający po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy albo zamknięcie przetargu 

nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy; 

2)   zostaną przekazane do właściwych sądów, jeżeli dotyczą pozostałych, niewymienionych 

w pkt 1, spraw, które należą do właściwości wydziałów egzekucyjnych. 
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[Art. 306. 

Ustawa wchodzi wżycie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem art. 12 ust. 1 i art. 289, które 

wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.] 

 

<Art. 306. 

Ustawa wchodzi wżycie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem: 

1) art. 12 ust. 1 i art. 289, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia;  

2) art. 269 i art. 297, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.> 


